أي مستقبل للصفحات واملالحق الثقافية الىرقية يف زمن
ااألسانيد اإللكرتونية ؟

من إعداد  :عبده حقي
تكزٓه :
مامً ؽو يف أٌ الصخاف٘ الْصقٔ٘ يف املػضب ّالعامل األماطٓػٕ العضبٕ قز أعَنت بؾهل جلٕ
ميش أنجضمً ىصف قضٌ يف اليَْض بالفعل الجكايف ّبلْصتُ عْا ٛعل ٙاملغتْ ٚاألفكٕ بتخكٔل
إؽعاعُ ّتعنٔنُ اليدبْٖ أّعل ٙاملغتْ ٚالعنْرٖ ّسلو بإثضاَٜا حلكْل الفهضّاألرب ّالعلْو
ّأٓضا بإعَامَا يف طضح األعٝل٘ امللخ٘ ّالكلك٘ أّالبخح عً األجْب٘ العنٔك٘ عل ٙالعزٓز
مً اإلؽهالٔات املتعلك٘ بكضآا املػضب الهرب ٚاإلرْٓلْجٔ٘ ّالغٔاعٔ٘ ّالكْمٔ٘ ّاهلْٓاتٔ٘ ٍ ،شا
فضال عً رّصٍا الطالٜعٕ ّالتاصخيٕ يف تطْٓضبئات ّمجالٔات بعض اجلياؼ األربٔ٘ احلزٓج٘
ّاملضتبط٘ أعاعا بعَْصالصخاف٘ مجل املكال٘ ّالكص٘ الكصريٗ ّالؾعضاحلضّالؾشصٗ ..إخل مآؤنز صأٓيا
ٍشا ٍْأٌ العزٓز مً أمسا ٛالهاتبات ّالهتاب ّاألرٓبات ّاألربا ٛماناىت لتخكل ّلتغتنضيف
حضْصٍا الفهضٖ ّاإلبزاعٕ األربٕ الْاطٌ لْالصعآ٘ ّاٍتناو ّحتفٔظمً املالحل الجكافٔ٘ املهتْب٘
ألقالمَا ميش فرتٗ الكناط إىل احلبّْأخريا الْقْف الضمظٖ الْاثل ّالآلفت يف املؾَز الجكايف العاو
عْا ٛيف الزاخل أّ اخلاصج.
فَل نيا يف املػضب الْٔو عيعضف ٍشا الظخه ّالضصٔز الجكايف الزال ّاملؾضف عل ٙاملغتْٚ
العضبٕ ميش ثالثٔيات الكضٌ املاضٕ إىل اّاخضالتغعٔيات ميُ لْالّعٕ مزصا ٛجضاٜزىا الْطئ٘
العتٔزٗ ّالغٔاصٗ بزّصٍا يف اإلحتفا ٛباألرٓبات ّاألرباّ ٛخصْصا ميَه الؾباب ّميخَه مغاح٘
صمظٓ٘ التكزصبجنً للبْح ّالتعبريّالتْاصل مع املتلكٕ املفرتض  ..ألٔغت جضاٜز مجل العله
ّاحملضصّاإلحتار اإلؽرتانٕ ّالبٔاٌ ّأىْال ّاملٔجام الْطين ّامليعطف ٍٕ مً سلتت أمسا ٛالعزٓز
مً الؾعضاّ ٛالكصاصني ّاليكار ؟ الٔغت العزٓز مً الزّآًّ الؾعضٓ٘ ّاإلضباصات الكصصٔ٘
ّالهتب اليكزٓ٘ املتيْع٘ إالحظمات ّباقات ىبتت يف حكْل املالحل الجكافٔ٘ الْصقٔ٘ ؟؟ ٍشا مً جَ٘

ّمً جَ٘ أخض ٚألٔغت ٍشِ املالحل الجكافٔ٘ تتخنل قغطَا مً املغؤّلٔ٘ التاصخئ٘ ّالفهضٓ٘ إما
يف أرجل٘ الفهضّاألرب املػضبٕ عل ٙعَز احلضب الباصرٗ اّالتػضٓضبأمسا ٛنتب٘ ّاٍنني ّالزفع بَه
إىل أتٌْ اإلبزاع األربٕ مً رٌّ حضق٘ أّإحرتام جْاىٕ ّّجْرٖ حكٔكٕ  ،فٔنا مت إإلقباصاملعيْٖ
ألمسا ٛعزٓزٗ ّّاعزٗ ناٌ مً املنهً أٌ تهٌْ حاضضٗ بٔييا الْٔو ؟ فَل مً حعَا أو مً عُْٜ
ٍشِ األمسا ٛأٌ إىطفأت عيز الشؤاب٘ األّىل..
أعٝل٘ نجريٗ جزا ّقْايف مؾْب٘ بظفضٗ اليْعتاجلٔا الضاٜع٘ ّاحلظٓي٘ أٓضا عً طمً ثكايف مػضبٕ
باسذ صعتُ ّلففتُ الصخاف٘ الْصقٔ٘ بهجريمً الكناط الزاف ٞصغه ذلزّرٓ٘ ميابضٍا ّفزاح٘ األمٔ٘
يف دلتنع الٓكضأ ؟؟
ّالْٔو مع ظَْصالْعاٜط احلزٓج٘ لإلتصال ّاليؾضاإللهرتّىٕ ّعٔطضتَا الْاضخ٘ ّاملتيامٔ٘ علٙ
رلتلف جتلٔاتيا الجكافٔ٘ مما أر ٚإىل تضاجع مَْل يف الصخاف٘ املهتْب٘ ألغيا مطالبني ننجكفني
ّأرباّ ٛإعالمٔني للتغاؤل عً مغتكبل املالحل الجكافٔ٘ الْصقٔ٘ مبعي ٙعً مغتكبل فاعل
أعاعٕ أعَه نجريا يف تؾهليا الفهضٖ ّاألربٕ ؟؟ ألغيا مطالبني نٕ ىطضح الغؤال نٔف عيعٔؿ
مغتكبليا الجكايف ننَّْعني بَا مً رّىَا ؟
أعٝل٘ ّأخض ٚطضحياٍا يف ٍشا امللف اهلاو حْل مغتكبل املالحل الجكافٔ٘ يف اجلضاٜز ّاجملالت
الْصقٔ٘ ّدللتيا ( إحتار نتاب افيرتىت املػاصب٘) حتتفٕ بشنض ٚمضّصأصبع عيْات عل ٙإطالقَا يف
الفضا ٛاإلفرتاضٕ أٖ ميش  8أنتْبض.2008
ّىتكزو بزآ٘ بالؾهضالصارم ّالتيُْٓ احلاصألحز قٔزّمٕ الصخاف٘ املػضبٔ٘ اإلعالمٕ اجللٔل األعتاس
ذلنز العضبٕ املغاصٖ الشٖ ؽػل العزٓز مً املَاو الععٔن٘ لعل أٍنَا تيصٔبُ ّطٓضا لإلتصال
يف عَز حهْم٘ التياّب األّىل ّللخكٔك٘ ّالتاصٓخ فاألعتاس ذلنز العضبٕ املغاصٖ أطال اهلل يف
عنضِ ناٌ أّل األعاتشٗ الشًٓ بارصّا إىل اإلعَاو يف ٍشا امللف يف األعبْع األّل مً طضحُ علٙ
الضأٖ العاو  .ننا الٓفْتيا أٌ ىتكزو ظظٓل تؾهضاتيا إىل األعاتشٗ األفاضل اآلتٔ٘ أمساٍٛه ّالشًٓ
عربّا مبا الٓزع دلاال للؾو أٌ إعَامَه يف ٍشا امللف ٍْ ىابع باألعاؼ مً ّعَٔه الجكايف
ّالتاصخيٕ خبطْصٗ اللخع٘ الضاٍي٘ اليت تعٔؾَا الجكاف٘ املػضبٔ٘ بهل جتلٔاتَا الفهضٓ٘ ّاألربٔ٘ يف
ٍه
إىتكاهلا مً الغيز الْصقٕ إىل الغيز اإللهرتّىٕ ّ ،األعاتشٗ :
بيعٔغ ٙبْمحال٘ مً املػضب
ععٔز ٓكطني مً املػضب

عبزالعالٕ بْطٔب مً املػضب
ذلنْر الضمياّٖ مً األصرٌ
عبزالضحٔه مؤرٌ مً املػضب
أمحز علْٗ مً املػضب
عبزالعظٓظبيعبْ مً املػضب
علٕ العلْٖ مً املػضب
فضٓز أمعضؾْمً املػضب
عاؽْصالطْٓيب مً لٔبٔا
الغٔز زله مً مصض
علٕ الْنٔلٕ مً املػضب
ذلنز أقْضاض مً املػضب
التٔجاىٕ بْلعْالٕ مً املػضب
فْطٖ الزمياعٕ مً تْىػ
دلل٘ حتار نتاب اإلىرتىت املػاصب٘
www.ueimarocains.com

نتوقع أن الصحافة الورقية ،مبا فيها املالحق ،ستظل تصارع صعوبات لوجيستيكية ال
تعرتض رديفتها اإللكرتونية.

األستاذ حمند العربي املساري
صحايف وكاتب مغربي شغل وزيرا لإلتصال من مارس  1998إىل سبتنرب 2000
يف حكومة عبد الرمحن اليوسفي .كنا عني سابقا سفريا للنغرب بالربازيل.
فزض علٔيا التطْراذتاصل يف تٔهيْلْدٔا االتصال الدخْل يف حتْالت ٍام٘ ،متجلت يف حدّخ
سزع٘ فاٜك٘ يف تدفل املعلْماتّ ،اتشاع نبري لكاعدٗ املشتفٔدًٓ مً ٍذا التدفلّ ،بالتالٕ ّقْع
تػري ملنْض يف عنل ّساٜل االتصال ،مً حٔح اإلقبال عل ٙاذتاسْب ّاهلاتف للتزّد
باملعلْمات ّللتعبري عً األفهار.
 ّباملكارى٘ مع الصخف الْرقٔ٘ ،منا بشزع٘ عدد قزا ٛالْساٜط اإللهرتّىٔ٘ يف املػزب .إٌ الف٘ٝاألّىل ال ٓتعد ٚحذنَا  230.000ألف قارئ يف الْٔو .بٔينا ارتفع عدد قزا ٛالصخاف٘
اإللهرتّىٔ٘ مً حْالٕ  30.000يف ميتصف التشعٔئات إىل ما ٓياٍز حْالٕ ماٜيت ألف ،يف
ظزف ثالخ سيْات.
 ّحٔينا اختذت اذتهْم٘ بزىاجما لتعنٔه الزقني٘ فٔنا بني ّ ،2013 / 2009صل عدداملْصْلني بظبه٘ األىرتىٔت حشب أرقاو أعلً عيَا يف مآْ املاضٕ ،يف تكزٓز جملنْع٘
أّنشفْرد ،إىل  % 49مً الشهاٌ.
 ّحشب تكزٓز  ANRTعً سي٘  2011فإٌ عدد الكز ٚاملكزر تػطٔتَا بالتذَٔزات اهلاتفٔ٘ ٍّْ . 9263بٔينا ناٌ عدد الكز ٚاليت متت تػطٔتَا يف  2120 ٍْ 2008قزٓ٘ ،ارتفع العدد
يف  2011إىل .8840
ٍّذِ األرقاو تدليا عل ٙالشزع٘ اليت ٓته بَا تْسع طبه٘ االتصال عيدىاّ ،اليذاح يف فو العزل٘
عً املياطل احملزّمّ٘ ،بالتالٕ تَٕٔ ٛالظزّف للتػلب عل ٙالعْاٜل ادتػزافٔ٘ ّاملادٓ٘ ،مما ٓتٔح
للنبدعني مَنا تباعدت املشافاتّ ،بػض اليظز عً التضارٓص ،أٌ ٓتْاصلْا فٔنا بٔيَه ّأٌ

ْٓصلْا رساٜلَه ،بل ّأٌ ٓلذْا أنرب املهتبات يف العامل مبا فَٔا مً نتب متت رقنيتَاّ ،حتٙ
املهتبات اليت تبٔع عً بعد.
ّستشتفٔد اإلىتادات اليت تزسل عرب الظبه٘ بالعزبٔ٘ ،مً العيآ٘ الفاٜك٘ اليت تْلَٔا أنرب الظزنات
اإللهرتّىٔ٘ العاملٔ٘ ،حٔح تعزف ميطك٘ الظزم األّسط رّادا ٓفْم املعدالت املعزّف٘ يف مياطل
أخز ٚمً العامل ،بفضل ما متجلُ أسْام البلداٌ العزبٔ٘ مً أٍنٔ٘ باليشب٘ مليتذٕ العتاد
اإللهرتّىٕ.
ّسٔهٌْ مً الشَل أٌ ىتْقع أٌ الصخاف٘ الْرقٔ٘ ،مبا فَٔا املالحل ،ستظل تصارع صعْبات
لْدٔشتٔهٔ٘ ال تعرتض ردٓفتَا اإللهرتّىٔ٘.
ّننا قلت يف مياسب٘ سابك٘ فإٌ اإلىتاج الْرقٕ سٔظل قاٜنا مجلنا ظل املشزح قاٜنا رغه ظَْر
الشٔينا ّالتلفزٌٍّْٓ .ذا نالو آخز.
و ع املشارٖ ،صخايف
2012/9/8
www.ueimarocains.com
جمل٘ حتاد نتاب اإلىرتىت املػارب٘

صفحات الثقافة ومالحقها  :سؤال االستنرار والتطوير

سعيد يقطني
أستاذ باحث وناقد رئيس إحتاد كتاب اإلنرتنت العرب
ٚ . 1الد ٠جدٜد:٠
عٓدَا بدأْا ايهتابٚ ١ايتفهري يف ايٓشس يف بداٜات ايطبعٝٓٝات نٓا ْعسف جٝدا املٓابس ايجكاف١ٝ
املٛجٛد .٠نُا ناْت عٓدْا فهس ٠جٝد ٠عٔ ايطاح ١ايجكافٚ ١ٝأطٝافٗا ٚحطاضٝاتٗا ٚاملٓخسطني فٗٝا.
إٕ ٖر ٙاملعسف ١عسٚزٚ ١ٜأضاض ١ٝألٕ أ ٟناتب قبٌ إٔ ٜٓخسط يف عًُ ١ٝايهتابٜ ١هًَ ٕٛصَا بإٔ
ٜبدأ قاز٥ا َٚتتبعا جٝدآٜ ،ضت بعُل ٖٚد ٤ٚإىل َا ميٛز يف ايطاح ١ايجكافٚ ،١ٝنأْ٘ بريو ٜتًُظ
َٛقع٘ عُٔ خازط ١ايهتابَ ١ا داّ ٜعافس ستاٚال جتٜٛد نتابات٘ يف ع ٤ٛاملتٛفس ٚايها َٔٚ .ٔ٥خالٍ
تًو املتابع ١املتأْ ١ٝنٓا ْالحغ إٔ اقتخاّ ٖر ٙايطاحٚ ١ايدخ ٍٛإيٗٝا ،ستًٝا ٚعسبٝا ،د ْ٘ٚخسط
ايكتاد.
يف زتاٍ ايهتاب ١ال ميهٔ إٔ تهٖٓ ٕٛاى ستطٛب ١ٝأٚعالقات .إٕ إْتاجو ايشعس ٟأ ٚايكضضٞ
أ ٚايٓكد ،ٟإذا نٓت َكتٓعا ب٘ٚ ،تعٌُ عًْ ٢كدٚ ٙجتٜٛد ٙباضتُساز ٖ ٛاير ٟميهٓو َٔ فسض
ٚجٛدى ٚتجبٝت امسوٚ .عٓدَا ٜٓشس يو َكاٍ أ ٚقضٝد ٠يف جسٜدٜٚ ،٠عٗس امسو عًٗٝا فتًو
ٚالد ٠جدٜد ٠يوٚ ،بدا ١ٜخجً ٢يالعرتاف بو ناتبا عً ٘ٝبرٍ ادتٗد املغاعف يتجبٝت امس٘ ٚطٓٝا،
ٚفسض ٚجٛد ٙعسبٝا .أَا ايتفهري يف ايعامل ١ٝفًِ ٜهٔ َطسٚحا يف ايتخ ٌٝأ ٚايتضٛز.
َ . 2ساتب َٚدازج:

ناْت ٖٓاى َساتب َٚدازج عًٝو إٔ متس بٗاٚ .نًُا قبٌ إْتاجو يف َستب ،١تفهس يف االْتكاٍ
إىل األخس ٣بعد إٔ ٜضري امسو َتداٚالٚ ،عتع ٢باالٖتُاّ يف ٖر ٙأ ٚاملستب ١تًو حت ٢تضٌ
أعالٖاٜٚ ،ضري امسو َعسٚفا َٚكبٛال يف ايطاح ١ايجكاف ١ٝاملػسب ١ٝأٚال ٚايعسب ١ٝثاْٝا.
ٚنُا يف ايسٜاع ١ال ميهٓو ايًعب َع ايهباز إال إذا تدزجت َٔ قطِ ايضػاز إىل ايشباب،
ٚظٗست َٛاٖبو ٚإَهاْات تطٛزى َٚجابستوٚ ،متٝصى .نإ اذتغٛز األدبٚ ٞايجكايف ٜبدأ َٔ
ايجاْ ١ٜٛفاإلذاع ١فايضفخ ١ايجكاف ١ٝفاملًخل ايجكايف فاجملًٚ .١عًٝو ايتدزج يف ٖر ٙاملساتبٚ ،نًُا
أحططت بأْو تكٓع املتعاًَني َع ٖر ٙاملٓابس،عطب ٖرا ايرتتٝب ،نإ ذيو عٓٛإ اَتالنو
ْاص ١ٝايهتابٚ ،١عًٝو اإلقداّ عً ٢املػاَسَٛٚ ٠اصًتٗا.
ناْت اإلْشا٤ات يف اإلعدادٚ ٟايجاْٚ ٟٛاجملً ١اذتا٥ط ١ٝعٓٛإ ايتُٝص اير ٟظتعًو ستط ايعٓا١ٜ
ٚايتكدٜس ٚاالعرتاف َٔ يدٕ شَال٥و ايتالَٝر ،اير ٜٔعتط ٕٛبأْو عاي ٞايهعب يف ايهتابٚ ،١أِْٗ
ال ٜطتطٝع ٕٛزتازاتو ،أ ٚعُإ اذتض ٍٛعًْ ٢كطتو .نُا إٔ ايتكدٜس ْفط٘ تعا َٔ ٜ٘ٓاألضاتر٠
َٚدٜس اإلعدادٚ ١ٜايجاْ .١ٜٛفٝهطبو ٖرا ثك ١يف إَهاْ ١ٝايضعٛد ٚاالزتكاٚ .٤إىل جاْب اإلْشا٤ات
“ايعك ”١ُٝاييت حتطٔ صٝاغتٗا ٚفل “تضُ ِٝاملٛعٛع” ايرٜ ٟفسع٘ األضتاذ ،تهتب ْضٛصا
شعس ١ٜأ ٚقضض ،١ٝفٝدفعو فغ ٍٛجتسٜب َٛاٖبو إىل تكدميٗا إىل األضاتر ٠املتُٝص ٜٔأٚ
املبدعنيٚ ،تٓتعس بفازغ ايضرب َالحعاتِٗ ْ”ٚكدِٖ” املشجع أ ٚاملجبطٚ .عطب دزج ١االقتٓاع
ايرات ٞجتسب جتاٚش ٖر ٙاملسحًٚ ،١ختطٖ ٞر ٙايعتب.١
يتجاٚش ٖر ٙاملستبٚ ١االْتكاٍ إىل أخس ،٣عًٝو إٔ تتابع ايربْاَج اإلذاع“ ٞحكٝب ١األزبعاٚ ”٤بعد
ذيو “ْاش ١٦األدب” اير ٟنإ ٜشسف عً ٘ٝايشاعس إدزٜظ ادتاٚ .ٞ٥تفهس يف َساضًت٘ٚ ،تٓتعس
أضابٝع ناًَ ،١قبٌ إٔ ٜفسج عٔ قضٝدتو أ ٚقضتو .نإ ٖرا ايربْاَج َطُٛعا َٚتابعا َٔ يدٕ
ايشباب املبدعني َٔٚ ،خالي٘ تعسفت عً ٢ايعدٜد َٔ األمسا ٤ايشعس ١ٜاييت صاز هلا ٚجٛد شعسٟ
يف ارتازط ١اإلبداع ١ٝاملػسب .١ٝأترنس نٝف نإ إدزٜظ ادتا ٞ٥زمح٘ اهلل  ٜٙٛٓبشعس حطٔ
األَساْٜٚ ،ٞرٜع عًٓٝا قضا٥د َٔ دٜٛاْ٘ “اذتصٕ ٜصٖس َستني”.
إىل جاْب حكٝب ١األزبعا ٤ناْت صفخ“ ١حٛاز” ”ٚأصٛات” يف جسٜد ٠ايعًِ أٜغا ضاح ١يًشباب،
”ٚعً ٢ايطسٜل” يف احملسزٚ .عٓدَا صازت أْٛاٍ  ١َٜٝٛنٓت أشسف عً ٢صفخْ ” ١كد ٚإبداع”َٔ .
خالٍ ٖر ٙايضفخات ظٗست أمسا ٤أجٝاٍ نجري َٔ ٠ايهتابَٗٓ ،ا ممٔ ال ٜصاٍ ٜٛاصٌ ايهتاب،١
َٗٓٚا َٔ اْكطع يف بدا ١ٜايطسٜل أ ٚضط٘ َٔٚ .خالهلا أٜغا نإ ايتعسف عً ٢األمسا ٤ادتدٜد٠
اييت ٜٓتعس تطٛزٖا يتٓتكٌ بعد ذيو إىل املًخل ايجكايف .إٕ أ ٟاضِ جدٜد ال ميهٓ٘ إال إٔ ميس َٔ

ٖر ٙايضفخاتٚ .عًٝو قبٌ إٔ تفهس يف ْشس نتاباتو يف املًخل ايجكايف إٔ متس ،عسٚزٖ َٔ ،٠رٙ
ايكٓا.٠
نإ ًَخل “ايعًِ ايجكايف” َدزض ١حكٝكٚ ١ٝبٛاب ١ثكاف ١ٝيألمسا ٤اييت فسعت ْفطٗا يف
املػسبٚ .نٓا ال طتط ٧املٛعد َع٘ عٓدَا نإ ٜضدز نٌ  ّٜٛمجع ،١قبٌ إٔ ٜتخ ٍٛإىل ّٜٛ
ايطبتٚ .ميهٔ ق ٍٛايشْ ٤ٞفط٘ عٔ ًَخل جسٜد ٠احملسز فاالحتاد االشرتان ،ٞثِ بعد ذيو “أْٛاٍ
ايجكايف” .ثِ ظٗست بعد ذيو َالحل ٚجسا٥د ثكاف ١ٝأخسَٓ ٣ر أٚاضط ايجُاْٝٓٝاتٚ ،يهٔ يٝظ
بايعٓفٛإ اير ٟنإ يف ايطبعٝٓٝات .نإ ايطاٖس ٕٚعًٖ ٢ر ٙاملالحل ٜتعاًَ ٕٛظدٚ ١ٜإبداع١ٝ
َع ايهتابات ايشابٚ .١نإ َعٓ ٢ايٓشس يف أحد ٖر ٙاملالحل أْو صست ناتبا يف اجملاٍ ايرٟ
ختضضت فٚ ،٘ٝأْو أٌٖ ملٛاصًَ ١ػاَس ٠ايهتابٚ ،١أْو جدٜس باالعرتاف بو “ناتبا” عتع ٢بعغ١ٜٛ
“احتاد نتاب املػسب” ٜٚ ،طتدع ٢يًُشازن ١يف ايٓدٚات ٚايًكا٤ات.
بعد فسض االضِ يف املالحل ايجكاف ١ٝاملتُٝصٜ ،٠أت ٞايٓشس يف اجملالت املػسبٚ ،١ٝناْت آفام
ٚأقالّ ٚايجكاف ١ادتدٜد ،٠ثِ بعد ذيو املدَٓ ،١ٜٓابس جادَٚ ٠تُٝصٚ ،٠زتالت أخس ٣ضتعٗس يف
ايجُاْٝٓٝات ٚايتطعٝٓٝات .ثِ ٜشسع ايتفهري يف َساضً ١اجملالت ايعسبٚ ،١ٝناْت ايطًٝع ١األدب١ٝ
ٚاألقالّ ٚاآلداب ٚشعس َٛٚاقف ٚدازضات عسب َٔ ١ٝاملٓابس اييت نإ هلا حغٛز ق ٟٛيف املػسب،
ٚضاُٖت يف ْشس ايعدٜد َٔ األمسا ٤املػسبٚ ١ٝايتعسٜف بٗا عسبٝا.
 . 3حتٚ ٍٛاضتداز:
َٓر ايتطعٝٓٝات بدأت تفكد صفخات ايجكافَٚ ١الحكٗا إشعاعٗا ٚدٚزٖا يف احتغإ ايهتاب ذٟٚ
املٛاٖب اذتكٝكٚ .١ٝبدأت تتدخٌ عٛاٌَ ال عالق ١هلا بٓشس اإلبداعات ،فطاد ايتطٝب ٚايفٛع.٢
ٚيعٌ َٔ ايعٛاٌَ اييت ضاُٖت ذيو َا :ًٜٞ
ـ نجس ٠ادتسا٥د ٚاملالحل ايجكاف :١ٝيكد تغاعف عدد ادتسا٥دٚ ،صازت يهٌ َٓٗاصفخاتٗا ايجكاف١ٝ
َٚالحكٗا.
ـ غٝاب اإلشساف ايسَص ٟيشخض ١ٝأدب ١ٝأ ٚثكافَ ١ٝعسٚف ١ذات َضداقٚ .١ٝصاز أ ٟصخفَُٗ ،ٞا
ناْت عالقت٘ باألدب ٚايجكاف ،١بإَهاْ٘ اإلشساف عً ٢صفخ ١أًَ ٚخل ثكايف.
ـ عدّ ايضساَٚ ١ادتد ١ٜيف تك ِٝٝاإلبداعاتٚ ،بدأت تتدخٌ عٛاٌَ إٜدٜٛيٛج ١ٝأ ٚعالقات
شخض ١ٝأ ٚتٓافط ١ٝأ ٚتطٜٛك ١ٝيف ايٓشس.

ٚبايتدزٜج بدأت تضبح ايهتاب ١عًُ ١ٝضًٗ .١نُا إٔ ْشس ،يٝظ فكط ايكضٝد ٠أ ٚايكضٚ ،١يهٔ
ايدٜٛإ ٚاجملُٛع ١ايكضضٚ ١ٝايسٚا ،١ٜصاز يف املتٓاٚ ،ٍٚيف شَٔ قٝاضٚ ،ٞبد ٕٚأ ٟتعكٝد.
ٚصاز ظٗٛز ايهتاب ٜتِ ٚفل آيٝات ال عالق ١هلا مبا نإ يف ايطتٝٓٝات ٚايطبٝعٝٓٝات .يكد فكدت
ايضفخات ٚاملالحل إشعاعٗا ٚدٚزٖا يف تطٜٛس اإلبداعٚ .تكًضت ايضفخات ٚاملالحل ايجكاف ،١ٝإىل
دزج ١إٔ “اإلعالّ ايجكايف” صاز ٚجٛد ٙنعدَ٘ .بٌ ميهٓٓا ايرٖاب إىل اْعداَ٘ ْٗاٝ٥اٚ .بعض
ايضفخات اييت تعٓ ٕٛبـ”ايجكاف ”١ٝيف اإلعالّ املػسب ٞعاجص ٠نٌ ايعجص عٔ تكد ِٜصٛزٚ ٠اقع ١ٝأٚ
حكٝك ١ٝعُا تعسف٘ ايطاح ١ايجكاف ١ٝعَُٛاٚ ،األدب ١ٝعًٚ ٢ج٘ ارتضٛظ .فٗ ٞال تعسف
باإلصدازات ادتدٜدٚ ،٠ال تٛانبٗا .نُا أْٗا ال تكدّ إبدعات ايهتاب ٚقسا٤ات ايٓكاد يإلْتاج املػسبٚ ٞال
تطِٗ يف تٛجٚ ٘ٝتأطري ايٛاقع ايجكايف ،أ ٚتفتح ايٓكاش ح ٍٛبعض ايعٛاٖس األدبٚ ١ٝايجكاف.١ٝ
 . 4حتٚ ٍٛاْفالت ثكايف:
تغاعف عدد ايهتاب ايرٜٓ ٜٔشسْ ٕٚضٛصا أٜ ٚطبع ٕٛنتبا ،نُا تصاٜد عدد ايهاتباتٚ .إذا ناْت
آيٝات ٚالد ٠ناتب جدٜد يف ايطتٝٓٝات ٚحت ٢ايجُاْٝٓٝات تطُح يهٌ َتتبع بايتعسف عًٖ ٢را
ايهاتب ٜ ٖٛٚتدزج يف عًُ ١ٝايهتابٚ ١ايٓشس ،فإٕ تػري اآليٝات صاز ال ٜطُح ألَ ٟتتبعَُٗ ،ا
ناْت جدٜت٘ يف املتابع ،١يف ايتعسف عً ٢ايهتاب ٚايهاتبات ادتددٚ .إذا نإ جصٖ َٔ ٤را ايٛاقع
ادتدٜد ٜعٛد ،نُا أضًفٓا ،إىل تسدٚ ٟاضتداز َطت ٣ٛاإلعالّ ايجكايف املػسب ،ٞصتد جص٤ا آخس َٓ٘
ٜعٛد إىل ظٗٛز ايٛضا٥ط املتفاعًَ ،١ع بدا ١ٜاأليف ١ٝايجايجٚ ،١اعتُاد ايعدٜد َٔ ايهتاب املػازب١
ايشباب عً ٢ايشبهات االجتُاع ١ٝايسقُ )RSN( ١ٝيٓشس إبداعاتِٗ ،أ ٚإْشاَ ٤دْٚات
أَٓٚتدٜات أَٛ ٚاقع شخض ١ٝيتكد ِٜنتاباتِٗ ضٛا ٤يف زتاالت اإلبداع أ ٚايٓكد أ ٚايجكاف.١
الميهٔ أل ٟنإ إٔ ٜعازض أ ٟحت ،ٍٛأ ٚظٗٛز آيٝات جدٜدَٚ ٠ػاٜس ٠يفسش ايهتاب ٚاملبدعني
ٚاملجكفني .يهٔ أ ٟحت ،ٍٛضٛا ٤نإ اضتدازا أ ٚاْفالتا ثكافٝا ،ال ٜضب يف َطاز تطٜٛس اإلبداع
املػسبٚ ٞاالزتكا ٤ب٘ ،ال ميهٔ إال إٔ ظتعًٓا أَاّ ٚاقع ثكايف ٜػٝب ف ٘ٝايتٛاصٌ بني ايهتاب
أْفطِٗٚ .إذا نإ ايتٛاصٌ بني ايهتاب َطتخٝال ،فهٝف ضٝهَ ٕٛع عَُ ّٛتًكٖ ٞرا اإلْتاج؟
ميهٔ أل ٟنإ إٔ ٜصعِ أٜ ٚدع ٞأْ٘ ناتب جدٜدٚ ،زقٝا نإ أ ٚإيهرتْٝٚا أ ٚزقُٝاٚ ،يهٔ إٔ ٜهٕٛ
ايهاتب بد ٕٚقسا ،٤أَ ٚتابعني فًٝظ ناتبا.
ال ميهٔ يًهتاب ١األدب ،١ٝأ ٚأل ٟعٌُ ثكايف نٝفُا نإ ْٛع٘ٚ ،زقٝا أ ٚزقُٝا ،إٔ ٜتطٛز أٜ ٚفسض
ٚجٛدٜٚ ،ٙه ٕٛي٘ أثس أ ٚتأثري يف ٚاقعٓا ايجكايف ،بد ٕٚتٛاصٌ بني شتتًف األطساف اييت تطِٗ
يف تهٚ ٜ٘ٓٛتطٜٛس .ٙإٕ ايتٛاصٌ ٖ ٛجٖٛس ايعًُ ١ٝاإلبداعٚ ١ٝايجكافٚ .١ٝتبعا يريو أز ٣إٔ اضتجُاز

نٌ ايٛضا٥ط اييت تطتعٌُ يف ايتٛاصٌ َٔ ،ايشفاٖ ٞإىل ايطباع ٞإىل ايسقاَ ،ٞعسٚز ٟيتطٜٛس
ايجكاف ١ببالدْاٚ .ال ميهٔ ألٚ ٟضٝط ،نٝفُا ناْت جدت٘ أ ٚإَهاْات٘ ،إٔ ٜه ٕٛبدٜال عٔ غري.ٙ
إٕ املشهٌ اذتكٝك ،ٞحني ٜتعًل األَس باإلبداع ٚايهتابٚ ١ايجكاف ١باملػسب ،يٝظ يف ٚاقع اذتاٍ،
ٚضا٥طٝاٚ ،يهٓ٘ تٛاصًٚ ٞإبداعٚ .ٞيه ٞعتضٌ ايتٛاصٌ اإلبداع ٞال بد َٔ االْطالم َٔ ايتكايٝد
األضاض ١ٝيف اإلبداع ٚايهتابٚ ،١ال بد َٔ اْتٗاج ايضساَٚ ١ادتد ١ٜيف ايتعاٌَ ايٓكد ٟاملٛعٛعٞ
َع اإلبداعٚ .يعٌ تطٜٛس اإلعالّ ايجكايف املػسب ،ٞبٓٛع ٘ٝايٛزقٚ ٞاإليهرت َٔ ،ْٞٚخالٍ ٚع٘ٝ
بدٚز ٙيف بًٛز ٠عٌُ ثكايف جاد ٖ ٛايهف ٌٝباضتعاد ٠دٚز ايهتابٚ ١األدب يف اجملتُع.
ميهٔ الضتػالٍ ايشبهات االجتُاع ١ٝايسقُٚ ١ٝاضتجُازٖا يف اإلبداع ٚايجكاف ١إٔ ٜهَ ٕٛفٝدا
يف ايرتٜٚج ٚايرتٜٚج املغادٚ ،يف تشه ٌٝاذتطاضٝات ٚاذتطاضٝات املغادٚ .٠يهٔ يف غٝاب
ادتدٚ ١ٜايٓكد ايراتٚ ٞاملٛعٛع ٞال ميهٓٓا إْتاج األدب ايسفٝع اير ٖٛ ٟعٓٛإ اإلبداع اذتكٝك .ٞنُا
أْ٘ يف غٝاب ايتفاعٌ بني ايٓشس ايٛزقٚ ٞايٓشس اإليهرت ،ْٞٚعٔ طسٜل ن ٕٛنٌ َُٓٗا يف خدَ١
اآلخس ،ال ميهٔ يًتعسٜف أ ٚيًتعسف عً ٢ايتجازب املتُٝص ٠إٔ ٜتخكلٚ ،ال ميهٔ يًتٛاصٌ إٔ ٜتِ
بني شتتًف ايفاعًني يف اجملاٍ األدبٚ ٞايجكايف.
إٕ ٖٓاى تهاَال بني ايٛزقٚ ٞاإليهرت َٔٚ .ْٞٚايغسٚز ٟإٔ ٜتعصش إعالَٓا ايجكايف ٚتتغافس
ادتٗٛد بني شتتًف ايفاعًني ٚايٓاشطني يف اجملاٍ ايجكايف بضف ١عاَٜٚ ،١تعا ٕٚاإلعالّ ايٛزقٞ
َع اإليهرت ْٞٚيتكسٜب اإلبداع املػسب َٔ ٞادتُٗٛز املػسب ،ٞيٝخضٌ ايتٛاصٌ املٓشٛدٚ ،تهٕٛ
املطاُٖ ١مجاع ١ٝيف تطٜٛس اإلبداع ٚايٓكد ببالدْاٚ .يعٌ املدخٌ ايطبٝعٚ ٞايغسٚز ٟيريو ٖٛ
إميآْا أٚال بغسٚز ٠االطتساط ادتُاع ٞيف ايعٌُ بد ٕٚعكد ٠ايتفٛم أ ٚادعا ٤ادتدٚ .٠ثاْٝا جتاٚش
ايٛع ٞاملبين عً ٢حطاضٝات اإلقضاٚ ٤اإليػا ٤يآلخسٚ .ثايجاٖٚ ،را َِٗ جدا ممازض ١اذتٛاز ادتاد
بد ٕٚعكد ٠أب ١ٜٛأ ِٖٚ ٚاَتالى ايبدا ،ٌ٥أ ٚت ِٖٛصساع األجٝاٍ.
ٚيعٌ املطًٛب إىل جاْب ذيو أٚال ٚأخريا ٖ ٛإدزاى ايٛضا٥ط ادتُاٖري ١ٜمبختًف أْٛاعٗا:
ادتسا٥د املهتٛب ،١ضٛا ٤ناْت َطتكً ١أ ٚحصبٚ ،١ٝنريو بساَج اإلذاعٚ ١ايتًفص ٕٜٛإٔ يألدب ٚايجكاف١
دٚزا نبريا يف ايتٛاصٌ بني املػازبٚ .١عً ٘ٝفاملطًٛب اضتعاد ٠صفخات ايجكافٚ ١املالحل ايجكاف١ٝ
َهاْتٗا عًَ ٢طت ٣ٛاذتغٛزٚ ،ايعٌُ عً ٢تطٜٛسٖاٚ ،ايتعاٌَ َعٗا تعاًَٗا َع ايسٜاع ،١ال
نش ٤ٞشا٥د ْاقط؟ ٚميهٔ ق ٍٛايشْ ٤ٞفط٘ عٔ ايرباَج ايجكافٚ ١ٝاألدب ١ٝيف اإلذاعٚ ١ايتًفصٕٜٛ
َٔ خالٍ إقداّ ايهتاب ٚاملجكفني عً ٢إعداد يتضٛزات يرباَج ختدّ اإلبداع ٚايجكاف ١املػسبٝني .نُا
ميهٔ يًشبهات االجتُاع ١ٝايسقُ ١ٝإٔ تك ّٛبدٚزٖا يف تعصٜص ٖرا اذتغٛز ٚتأنٝد ٙعٔ طسٜل

تٛضٝع دا٥س ٠ايفاعًني ٚايٓاشطني ٚاملطتعًُني ٚعُ ّٛادتُٗٛز .بريو ميهٓٓا املطاُٖ ١يف
تطٜٛس املػسب ايجكايف ألْ٘ ٖ ٛزٖإ تطٛز اجملتُع املػسبٚ .ٞبد ٕٚخطٛات عًُ ١ٝيف ٖرا االجتا،ٙ
ضُٝس ايصَٔٚ ،ضٓجد أْفطٓا ْهسز ايهالّ ذات٘ ٚاملطايب عٗٓٝا ح ٍٛآيٝات تطٜٛس صفخاتٓا َٚالحكٓا
ٚإعالَٓا ايجكايفٚ ،،،ح ٍٛجتٜٛد إبداعٓا ْٚكدْا األدبٚ ٞايجكايف يٝتُاشَ ٢ع اإلَهاْات ٚايطاقات
اييت ٜصخس بٗا زتتُعٓا ٚتازغتٓا.
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املالحق الثقافية الورقية و الرقمية تكامل أم تهازع ؟

عبد العالي بوطيب
باحث وناقد
الغو إٔ َالسل ادتسا٥د ايٛزق ، ١ٝناْت َ ٚا شايت  ،تًعب دٚزا زا٥دا يف تٓػٝط اذتسن ١ايجكاف، ١ٝ
ايٛطٓ ٚ ١ٝايدٚي ، ١ٝضٛا َٔ ٤خالٍ ايتعسٜف ايدا ٚ ِ٥املطتُس بأِٖ اإلصدازات  ٚأسدثٗا  ،ايعسب١ٝ
َٓٗا  ٚاألدٓب ،١ٝيف شتتًف اجملاالت املعسف ،١ٝأ َٔ ٚخالٍ ْػس ايدزاضات  ٚاملتابعات ايٓكد١ٜ
املٛانب ١هلا َ ٚ ،ا إىل ذيو َٔ إصتاشات ثكافَ ١ٝتٓٛع ،١تػٗد مجٝعٗا عً ٢أُٖ ١ٝدٚز
ٖر ٙايٛض ١ًٝايتٛاصًَ ٚ ١ٝهاْتٗا  ،يدزد ١أصبشت َعٗا مبجاب ١ق ٠ٛتكسٜس ١ٜسامس ١يف تػهٌٝ
ايرا٥ك ١ايجكاف ٚ ١ٝاإلبداع ٚ ١ٝتٛدٗٗٝا  ،نُا أصبشت يف ايٛقت ذات٘ زتاال خصبا النتػاف املٛاٖب
 ٚاألقالّ ايٛاعد ٠ادتدٜد ٚ ٠استطاْٗا .
نٌ ذيو نإ طبعا قبٌ انتػاف ايٛضا٥ط ادتدٜد ، ٠بٓٛعٗٝا اإليهرت ٚ ْٞٚايسقُ ٚ ،ٞبإَهاْاتٗا
ايتٛاصً ١ٝاملتطٛز ، ٠دعًت َٓٗا يف ْعس ايهجري َٔ املجكفني  ٚاملٗتُني  ،مبا ف ِٗٝبعض
َطٛ٦يٖ ٞر ٙاملٓابس أْفطِٗ َٓ ،افطا قٜٛا يًُالسل ايجكاف ١ٝايٛزق ،١ٝيدزد ١دفعت ايهجري َِٓٗ
ملسادع ١ضٝاضاتِٗ ايكدمي ، ١فطابكٛا ايصَٔ باضتصداز ْطخ إيهرتَٛ ١ْٝٚاش ١ٜملالسكِٗ ايٛزق، ١ٝ
نُا ٖ ٛاذتاٍ عٓدْا باملػسب بايٓطب ١دتسٜدت ( ٞايعًِ )  ( ٚاإلحتاد االغرتان )ٞعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ
ال اذتصس ،مما ٜؤند  ،إٕ نإ األَس حيتاز طبعا يتأنٝد  ،دد ١ٜاملٓافط ١اييت تفسضٗا ايٛضا٥ط
ايتٛاصً ١ٝادتدٜد ، ٠عً ٢املطبٛعات ايٛزق ١ٝبصف ١عاَ ٚ ، ١املالسل ايجكاف ١ٝعًٚ ٢د٘ ايتشدٜد .
فٌٗ َعٖٓ ٢را إٔ ٖر ٙاملالسل ايٛزق ١ٝضتختف ٞمتاَا  ،يف املطتكبٌ ايكسٜب أ ٚايبعٝد َٔ ،
ايطاس ١ايجكاف ، ١ٝيترتى َهاْٗا يًُالسل اإليهرت ٚ ١ْٝٚايسقُ ، ١ٝنُا ٜسٚز يريو ايبعض ؟ .ال أعتكد
ذيو  ،يطببني اثٓني :

األَٛ ٍٚضٛع ٞعاّ ٜ ،تعًل أضاضا بٓٛع ١ٝايعالق ١ايٛظٝف ١ٝايتهاًَ ١ٝاملفسٚض قٝاَٗا بني
شتتًف ايٛضا٥ط ايتٛاصً ، ١ٝعً ٢اختالف طبٝعتٗا َ ٚؤٖالتٗا  ٚأشَٓتٗا  ،نُا تؤند ذيو ايدالٌ٥
 ٚايكسا ٔ٥ايتازخي ٚ ١ٝايعًُ ١ٝاملتٛفس ، ٠حبٝح مل ْطذٌ  ،عً ٢اَتداد تازٜخ اإلْطاْ ١ٝايط، ٌٜٛ
أ ٟتٓاشع ٚظٝف ٞبني ٚض ١ًٝتٛاصً ٚ ١ٝأخس ، ٣أٜا ناْت طبٝعتٗا  ٚدزد ١نفا٤تٗا َ .ا داّ يهٌ
ٚضٚ ١ًٝظا٥ف تٛاصً ١ٝستددَ ، ٠الَٓ ٚ ١ُ٥اضب ١ملكَٛاتٗا ايٓٛع ١ٝارتاص ، ١اييت ال ميهٔ
بايتاي ٞإٔ تٓاشعٗا فٗٝا ٚض ( ١ًٝأٚ ٚضا ) ٌ٥أخسَُٗ ، ٣ا بًػت َؤٖالتٗا.
ْاٖٝو طبعا عٔ إٔ َبدأ االبتهاز يف ٖرا اجملاٍ  ،نُا يف غريٜ ،ٙك ّٛأضاضا  ،نُا ٜعًِ ادتُٝع ،
عً ٢قاعد ٠تٛضٝع اإلَهاْٝات ايتٛاصً ١ٝايكدمي ٚ ١تطٜٛسٖا  ،مبا ٜتال ٚ ّ٤سادٝات َ ٚتطًبات
ايعصس ،ال عً ٢إعاد ٠اضتٓطاخٗا سسفٝا بٛضا ٌ٥ددٜد ، ٠تفادٜا ملا قد ٜتٛيد عٔ ذيو َٔ ْتا٥ر
ضًبٚ ١ٝخٜ ١ُٝفكد َعٗا االبتهاز قُٝت٘ ايٛظٝف ١ٝاذتكٝك ١ٝيٝصبح زتسد إضاع ١يًٛقت  ٚادتٗد
د ٕٚفا٥د ٠ترنس َ ،ا داّ ال ٜطٝف غ٦ٝا ددٜدا ملا َٖٛ ٛدٛد ضًفا  ،نُا تكتط ٞذيو ايكٛاعد
ايعًُ ( : ١ٝفُا َٔ داع ٜه ٕٛايدافع يإلْطإ إىل اخرتاع غَ ٤ٞا  ،إال االستٝاز إي ٚ ، ٘ٝإال االفتكاز
إىل متٝص  ٚزق ٚ ٞدٛد ٠خدَات٘)( د /صاذت ١زس : ْٞٛايٓػس ايسقُ ٞيف اجملاٍ األدب ، ٞزتً١
زتس ، ٠ايعدد  ،19 :صفش.)13 : ١
يريو نً٘  ،أعتكد  ،اعتكادا داشَا  ،إٔ ايعالق ١ايٛظٝف ١ٝبني شتتًف ايٛضا٥ط ايتٛاصً ، ١ٝايكدمي١
َٓٗا  ٚادتدٜد ٚ ،٠خالفا ملا ٜعتكد ٙايهجري ، ٕٚعالق ١تهاًَ ١ٝباألضاع  ٚ ،يٝطت تٓاشع،١ٝ
 ٚعً ، ٘ٝال ميهٔ  ،بأ ٟساٍ َٔ األسٛاٍ  ،يٛض ( ١ًٝأٚ ٟضَُٗ )١ًٝا بًػت إَهاْٝاتٗا ايتٛاصً١ٝ
 ،إٔ تًػ ٞأخسْٗ ٣اٝ٥ا  ،يتكَ ّٛكاَٗا  ٚ ،إٔ َا قد ٜبد ٚنريو ظاٖسٜا  ،يدَٓ ٣اصسٖ ٟرٙ
ايٛض ١ًٝأ ٚتًو  ،ال ٜعد ٚإٔ ٜه ٕٛزتسد ض ٤ٛتكدٜس ذتكٝك ١طبٝع ١نٌ ٚض ١ًٝيف ازتباطٗا
بإَهاْٝاتٗا ايٛظٝف ١ٝارتاصَ ،١كازْ ١طبعا بباق ٞايٛضا ٌ٥ايتٛاصً ١ٝاألخس ، ٣ال أقٌ  ٚال أنجس.
 ٚإٕ نإ ٖرا ال حيَ ٍٛطتكبال د ٕٚإعاد ٠تستٝب أٚزام ٖر ٙايعالق ١ايػا٥ه ٚ ١املًتبط ١بني
شتتًف ٖر ٙايٛضا ٚ ، ٌ٥حتدٜد َٗاّ نٌ ٚاسدَٗٓ ٠ا عً ٢ضَٗ ٤ٛاّ ايٛضا ٌ٥األخس ، ٣يف
اْطذاّ  ٚتٓاغِ تاَني ،تفادٜا ملا قد ٜفط ٞإيٖ ٘ٝرا ايتٓافظ املػًٛط  ،س ٍٛشعأََ ، ١ُٖٝٚ ١
ْتا٥ر ضًبَ ١ٝدَس َٔ ، ٠غأْٗا ايصٜاد ٠يف تأشٚ ِٜضع ١ٝايهتاب ٚ ١ايكسا ، ٠٤ايٛزقَٗٓ ١ٝا ٚ
اإليهرت ، ١ْٝٚأنجس مما ٖ ٞعً ٘ٝاآلٕ.
 ٚايجاْٚ ٞطين خاص ْ ِٜٗطب ١األَ ١ٝايعاي ١ٝاملتفػ ١ٝعٓدْا  ،نُا عٓد غريْا َٔ د ٍٚايعامل
ايجايح ،يدزد ١تهاد تصٌ ارتُطني يف املا ١٥عٓد ايرنٛز  ٚ ،أنجس َٓٗا بهجري عٓد اإلْاخ ،مل
ْطتطع ستازبتٗا  ٚ ،ال ايتكً َٔ ٌٝسد ٠تفاقُٗا  ،زغِ ادتٗٛد  ٚايرباَر املتتاي ١ٝاملسصٛد ٠هلرا
ايػسض َٓر سصٛيٓا عً ٢االضتكالٍ إىل اي ٚ ، ّٛٝاييت تعترب  ،يف ْعس ايهجري َٔ ، ٜٔبني أِٖ

عٛا٥ل تُٓٝتٓا ايبػس ٚ ١ٜاالدتُاعَ ٚ .١ٝا األشَ ١املطتعص ١ٝاييت تتخبط فٗٝا ايكسا ٠٤عَُٛا
ض ٣ٛإسد ٣جتًٝاتٗا ارتطري.٠
 ٚعً ، ٘ٝإذا نإ األَس عًٖ ٢ر ٙايدزد َٔ ١ايرتد ٟبايٓطب ١يًُطبٛعات ايٛزق ١ٝعاَ ،١مبا فٗٝا
املالسل ايجكاف ١ٝطبعا ،فهٝف ضٝه ٕٛساٍ َ ٚطتكبٌ ايهتابات اإليهرت ٚ ١ْٝٚايسقُ ٖٞ ٚ ، ١ٝاييت ،
نُا ٜعًِ ادتُٝع  ،حتتاز الشدٖازٖا  ٚاْتػازٖا َ ،عسفَ ١سنب ، ١يػَ ٚ ١ٜٛعًَٛات ،١ٝتفصًٓا عٓٗا
يف املػسب  ،نباق ٞايد ٍٚاملتخًف ، ١ضٓٛات ض ١ٝ٥ٛط.١ًٜٛ
نُا أْٓا إذا نٓا قد عذصْا  ،طٛاٍ أنجس َٔ ْصف قسٕ َٔ ايصَٔ  ،عٔ ختط ٞعا٥ل األَ ١ٝايًػ، ١ٜٛ
فهِ ضًٝصَٓا َٔ ايٛقت  ،إذٕ  ،يتذاٚش عا٥ل أََ ١ٝصدٚد ، ١يػ ٚ ١ٜٛإيهرت ١ْٝٚ؟ ٖرا َع اضتبعاد
باق ٞايعٛا٥ل األخس ٚ ، ٣املادَٗٓ ١ٜا عًٚ ٢د٘ ارتصٛص.
هلر ٜٔايطببني  ٚ ،غريُٖا نجري ،أعتكد  ٚ ،أزد ٛإٔ أن ٕٛشتط٦ا يف ٖرا االعتكاد  ،إٔ اذتدٜح
عٔ َطأي ١املٓافطَ ، ١ػسبٝا  ٚعسبٝا  ،بني املالسل ايجكاف ١ٝايٛزقْ ٚ ١ٝعرياتٗا اإليهرتَ ، ١ْٝٚطأي١
ٜعُٗا ايهجري َٔ ارتًط  ٚ ،زمبا ضابك ١ألٚاْٗا  ،العتبازات عدٜد َٔ ٠أُٖٗا  ٚأبسشٖا عً ٢اإلطالم
َعادت ١أشَ ١ايكسا ٠٤يف بعدٖا ايعاّ ،بػض ايٓعس عٔ ْٛع ١ٝاملكس ، ٤ٚأٖٚ ٛزق ٞأّ زقُ ، ٞقبٌ
ايدخ ٍٛيف تفاصَٓ ٌٝاقػ ١زأٖ َ ٚطتكبٌ سص ١نٌ ٚضَٗٓ ١ًٝا .
أَا اآلٕ  ٚ ،يف ظٌ َا تعسف٘ ايكسا ٠٤عَُٛا َٔ أشََ ١طتعص ، ١ٝفإٕ أقصَ ٢ا ٜٓبػ ٞطسس٘ ٚ
َٓاقػت٘  ٖٛ ،نٝف ١ٝتطافس دٗٛد شتتًف ايٛضا٥ط  ،ايكدميَٗٓ ١ا  ٚادتدٜد ، ٠ايٛزقٚ ١ٝ
اإليهرت ، ١ْٝٚيًخسٚز َٓٗا  ،بػض ايٓعس طبعا عٔ نٌ سطابات ضٝك ١تك ّٛأضاضا عًَ ٢عادي١
ايسبح  ٚارتطاز ، ٠االْتصاز  ٚاهلصمي ٚ ، ١ال غ ٤ٞغري ذيو .
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المفاضلة يف الوسائط شريطة أن يرشح اإلناء مبا فيه

عبدالرحيم مؤذن
قاص وناقد من املغرب
ال أعتكد أنايعالقْ بني ايٌضَطني قاُْٖ عًٓ صساع اإل قصإ،اً ايسغبْ يف اٌإلجواش عًٓ اآلخس،
فايٌضاٖط اإليهرتًنَْ ضسًزّ طبَعَْ ناجتْ عن ضنْ ايتطٌز اييت ال ،تطتأذن احدا،غري أن ذيو
ٍكتضُ بأن اإلنتناج األدبُ ٍنتج عادّ ،عرب تسانِ ،تكايَد ذلددّ تنظِ أضًٌب ايتعاًٌَ ،صَؼ
ايكسإّ ًايتٌاصٌ بهٌ َطتٌٍاتىً ،عًٓ هرا األضاع تصبح ايهتًْ ايكازٖى جصٕا َن اضتُساز
ايتكايَد
ذاتواَ ،طوُْ بأضًَب ذلددّ يف احلفاظ عًٓ طبَعْ هرا ايسصَد ايرِ تطوِ فَى املدازع
ًايتَازات ًايدالالت ايسَصٍْ املختًفًْ ،باملكابًتخفس ايٌضاٖط اجلدٍد ّ َطازات أخسٔ حبثا عن ”
فضإ حٌَِ” يتصسٍف َنتٌجوا،
اخلالصْ :هُا طسٍفان َتٌاشٍان ،قد حيدث ايتفاًت ايهًُُ ،ايهبفُ أٍضا ،بني ايٌضَطني  ،غري أن
األَس الٍؤدِ بايضسًزّ إىل إنوإ دًز نًطسف َنوُا .فاحلاجَْ ،اضْ إىل نٌ َن األضًٌبني  ،دًن
أن ننطٓ اضتبداٍ املٌاقع أحَانا ،بني ايطسفني ،فضال عن اضتثُاز هرا يطساٖل ذاى بأضايَب
َتعددّ.

 ،أخريا ً ،يَظ آخسا،جتدز االغازّ إئأن ايعالقْ َعى ايٌزم عالقْ محََُْ ،عالقْ جطد
جبطدآخسً ،احد حُ ً،اآلخس تبعث فَى احلَاّ عن طسٍل اينفطري ًايتأًٌٍ ًاالضافْ…..أَا ايعالقْ
َع ايٌضَط األخس ،فوَايفعٌ ًزد ايفعٌ دًن أن مينع ذ يو َن حتكَل َطتٌبات املتعْ ًاالَتاع.
طبعا الَكازنْ بني نطبْ االنتػاز املتخككْ يف ايٌضَط االيهرتًنُ ،غريأن ذيهالمينع َن االعرتافب
أباضتٌإ املإ ًاخلػب دًن زقَب أً حطَب ،يف حني ٍظٌ اهلاجظ ايٌزقُ خًضعا
ألخالقَات ذلددّ عاٖدي إىل قدضَى احلسف ً ،زَصٍْ املهتٌب
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الفضاء كسب الرهان ،والتحدي يف االحتفاظ باجلودة

حممود الرمياوي*
كاتب اردني مديراملوقع الثقايف قاب قوسني
تؼٗذ ػبهات ايتٛاصٌ االجتُاعٚ ٞاملٓابش ايجكاف ١ٝااليهرت١ْٝٚاقباال َتضاٜذا َٔ ايكاس٥ني
(املتصفخني) َٔٚ ،املٛاٖب ادتذٜذ ٠يـ “ايٓؼش” فٗٝاٚ .مثْ ١ظبَ ١تضاٜذ ٠باطشاد تؼٝح بأبصاسٖا
عٔ ايصخف ايٛسقَٚ ١ٝا تؼتٌُ عًَ َٔ ٘ٝالحل ثكافٖ ،١ٝزا َا ميهٔ اطتؼفاف٘ َٔ دسج١
اإلقباٍ ايهجٝف عً ٢فٝظبٛى ٚتٜٛرت أٚال ثِ عً ٢املٓابش ايجكافٖ .١ٝزا ٚاقع غري قابٌ يًٓهشإ،
ٜٚتعًل باألجٝاٍ ايؼاب ، ١نُا مبٔ ٜباػش ٕٚايهتاب ١حذٜجا بصشف ايٓعش عٔ ايعُش ٚادت،ٌٝ
ٜٚتٗٝب ٕٛاىل دسج ١نبري ٠ايتٛاصٌ َع املطبٛعات ايجكاف١ٝايٛسق ،١ٝتٗٝبا حيًُِٗ عً ٢االصٚساس
عٔ تًو املطبٛعات ،اال َٔ سحِ سب َٔ ٞاصخاب املٛاٖب ايزٜٓ ٜٔؼذ ٕٚتكُٝٝاً أٚيٝاً يٓتاجِٗ
عرب فشص ١ايٓؼش  ،أ َٔ ٚخالٍ ادساى َػض ٣إٔ ال حيايفِٗ اذتغ يف ايٓؼش.
ال ٜٛد ايهاتب ٖٓا االْذفاع يف تبٝإ اُٖ ١ٝايؼبه ١ايعٓهبٛتٚ ١ٝحٜٛٝتٗا َٚ ،القاتٗا ملضاج ايظشع١
ٚايفٛس ١ٜيذ ٣األجٝاٍ ايؼاب ،١إر املظأي ١األِٖ تكع يف “َهإ آخش” ٜ ،تصٌ بتػري جٗاص املفاٖ ِٝيذ٣
األجٝاٍ املبذع ١ايؼاب .١فبُٓٝا نإ ادٜب ايكشٕ ايعؼشًٜ ٜٔتُع اعرتافا ٚتكُٝٝا َٔ يذٕ ايٓكاد
 ِٖ َٔٚيف حهُِٗ  ،فإٕ أدبا ٤ايٜ ّٛٝظع ٕٛاىل ادتُاٖري ١ٜعرب اْتضاع اعجاب املتصفخني اٜا
ناْٛا ممٔ ٜتزٚق ٕٛاالبذاع ،أ ٚممٔ ال ٜكشأ ٕٚايٓص ناَالًزتشد قشاٜٚ، ٠٤تطٛعَ ٕٛع ريو بابذا٤
االعجاب ا ٚتذ ٜٔٚتعًٝل عف ( ٟٛعؼٛاٚ )ٞ٥خبص ١ارا نإ ايٓص يهاتب. ١

ال ْكذ ٚال ْكاد يف ػبهات ايتٛاصٌ .اَا يف املٓابش ايجكاف١ٝااليهرت ١ْٝٚفإٕ َٗٓ ١ايتخشٜش ػب٘
غا٥بٚ ،١احملشس ٜك ّٛبذٚس ايٛطٝط يٓكٌ املاد َٔ ٠االمي ٌٝاىل املٛقع ،د ٕٚجتؼِ ا ٟعٓا ٤آخش
نتصٜٛب األخطا ٤ايًػٚ ١ٜٛحت ٢اإلَال..١ٝ٥
املٖٛٛب ادتذٜذ َرتٚى يزات ْفظ٘ ،فإَا إ ٜصكٌ َٖٝٛت٘ بٓاصع ػخص ،ٞأٜ ٚبك ٢عٓذ ْكط١
ايبذاٜاتٚ ،يف اذتايتني فإٕ فشص“ ١ايٓؼش” َتاح،١بٌ إٕ احذا يٝع بٛطع٘ اذتجب ا“ ٚايعشقً ”١نُا
نإ دٜذٕ ستشس ٟاٜاّ صَإ يف صخاف ١اذترب ٚايٛسم.
ٚقذ ْؼأت عٔ ريو حاي َٔ ١ايظٛٝي ١ايتاَ ،١تتعذَ ٣ا قذ ٜٛصف بـ “ فٛض ٢املعاٜري ٚاضطشاب
األدا .”٤فايفطا ٤االيهرتٜ ْٞٚتظع يًجُٝعٜ َٔٚ ،صادف بعض ايعشاقٚ ٌٝاملفاجآت غري ايظاسٖٓ ٠ا
ٖٓٚاى ،فإْ٘ ًٜجأ إلْؼاَ ٤ذ ١ْٚاَٛ ٚقع قا ِ٥بزات٘ َظتعٓٝاً ببعض األصذقا ٤ارتًُص.
اَا املالحل ايجكاف ١ٝفإٕ ايكاُ٥ني عًٗٝا إر ٜظتؼعشٖ ٕٚجشٚ ٠اطعَٚ ١طشد ٠حن ٛايفطأَ ٤
طشف َبذعني ْٚاػطني ثكافٝني ،فإِْٗ ٜٛاجٗ ٕٛيف ايٛقت رات٘ َؼهالت َٗٓ ١ٝمل ختطش بايباٍ
َٔ قب ٌٝايتكذّ مبٛاد َٓؼٛسٚ ،٠بتهشاس ْؼش َٛاد َالحكِٗ،ثِ ْظبٖ ١زا ايٓص أ ٚراى ملٛقع
أ ٚطٛا .ٙػٛٝخ األدب ٚايهتابٜ ١شبأ ٕٚبأْفظِٗ عٔ ٖزا ايظًٛى ،يهٔ نٝف تتجذد املالحكبذٕٚ
َظاُٖات أجٝاٍ ػابٖٚ ١ؤال َٔ ٤عابش ٟايفطا ٤ايزٜ ٜٔؤَٓ ٕٛبتعذد ١ٜايٓؼش ٖٓا ٖٓٚاى ٖٓٚايو
َشٚ ً٠عؼشاً ٚعؼشَ ٜٔشٚ ،٠ممٔ مي ًٕٛٝيكشاْ ٠٤صٛص َٚكاالت قصري ( ٠تعًٝكات) د ٕٚطٛاٖا،
حتٜٓ ٢ذس ٚجٛد َٛاٖب تشتط ٞبؼكا ٤اإلبذاع املكرتٕ بتٛطٝع األفل املعشيف.
األجٝاٍ ايؼاب ١تؼه ٛإ ال أحذ ًٜتفت اىل َا ٜبذعٚ ،ْ٘ٛأِْٗ ٜظُع ٕٛبايٓكاد ٚال ٜصادف( ِْٗٛ
ال ٜتفاعًَ ٕٛع َا ٜٓؼشٚ .)ْ٘ٚايتفاعٌ ٖٚ ٛحذ ٠قٝاغ َعتُذٚ ٠قاسّ ،٠بذٜال عٔ ايكشاٚ ٠٤ايتأٌٜٚ
ٚاطتٓباط ارتطاب.
ال جٛاب عًٖ ٢ز ٙاملؼهالت ايٓاػ ١٦ط ٣ٛبايكٓاع ١إٔ ايهتاب ايٛسقَ ٞتؼبح بعشػ٘ ،ستتفعا
بظخشٚ ،ٙإٔ َآٍ اإلبذاع األدبَٓٚ ٞاط٘ إٔ تطُّ٘ دفتا نتاب .تتٛفش اآلٕ ايهتب ايهرتْٝٚاًٚ،أغًبٗا
ٚسق ١ٝيف األصٌ.
ٜصعب ايتٓبؤ باملظتكبٌ ٚخاصَ ١ع ظٗٛس أجٝاٍ جذٜذ ٠تعتُذ عً ٢ايٓؼش االيهرت ْٞٚنُصذس
ٚحٝذ يجكافتٗا ٚصادٖا املعشيف.
ٚيًُش ٤إٔ حيًِ مببادسَٓٚ ٠عُات َؤطظات ثكاف ١ٝغري سمس ١ٝيكب ٍٛايشٖإ عً ٢ايفطا،٤
ٚاالستكا ٤باملٓابش ايجكاف ١ٝااليهرت ١ْٝٚايفشدَٓٓٗٚ ١ٜتٗاٚ ،املُٗ ١األخري ٠دْٗٚا خشم ايكتاد فاحملشس قذ
جيذ ٚجيتٗذ يتجٜٛذ َٓتج٘ ،يٝجذ يف ايٓٗا ١ٜإٔ ايكشاٜ ٤تٓاقص ٕٛنًُا استفع َظت ٣ٛاملٓرب ،عال٠ٚ
عً ٢أْ٘ َذع ٛألٕ ٜتخٌُ ٚحذٖ ٙزا ايعٓاَ ،٤طافاً اي ٘ٝتأد ١ٜايهًف ١املاي ١ٝيًُٛقع.

اَا ايظؤاٍ املتعًل حصشا باملالحل ايجكاف ١ٝايٛسق ١ٝفً ٔ٦تشاجع حطٛسٖا ،إال إ دٚسٖا َا صاٍ قاُ٥ا
عً ٢صعٝذ ايٓكٛد األدبٚ ١ٝعشٚض ايهتب ٚاذتٛاسات املٛطع ١أٚالً ،مما ٜٓذس ٚجٛد ٙيف ػبهات
ايتٛاصٌٚ ،نٌ أدٜب ٠/ػاب ، ٠ /طٝجذ يف ٖز ٙاملالحل فشصت٘ يالستكا ٤بٛعٚ .٘ٝنزيو اذتاٍ يف
َٓابش ثكاف ١ٝايهرتٜ ١ْٝٚتٛاص ٣أداؤٖا َع َا ٜٓؼش يف تًو املالحل.
َٚع اطتُشاس دٚس املالحل ايجكاف ١ٝايٛسق ،١ٝفإٕ ايٛص ٍٛايٗٝا ٜتِ عرب االْرتْت ال بايبخح يف
األنؼاى عٔ ايصخٝف ،١مما ٜطع ايكاُ٥ني عً ٢ايصخف أَاّ حتذٍ جٖٛش ٟفُا داّ أغًب ١ٝقشاِٗ٥
ٜصً ٕٛاىل صخفِٗ عرب االْرتْت ،فف ِٝاذتاج ١اىل َضٜذ َٔ اإلصذاس ايٛسق ٞبهًفت٘ ايباٖع١؟.
* قاص ٚسٚا َٔ ٞ٥األسدٕ ،سٝ٥ع حتشٜش “قاب قٛطني” ايجكاف.١ٝ
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السّند الورقي ،يف كافّة جماالت النشاط اإلنساني ،جمرد ذكرى حضارية من ذكريات أخر..

د .بنعيسى بومحالة
أستاذ باحث وناقد
لسبّنا ناى مو األنطب مطازحٕ املطألٕ مو شاَِتني اثهتني ،ال ختلُاى مو مفازقٕ ،ينا:
 إىّ التّخُل ادتازف الرٓ عسفتٌ تههُلُجّا االتصال َ َضاٙطٌ ،مو ياتف َ إنرتنّت ،مهر أَاخساأللفّّٕ الجانّٕ ِهاد جيعل مو الطّهد الُزقْ ،يف نافّٕ جماالت الهصاط اإلنطانْ ،جمسد ذنسٗ
حضازِٕ مو ذنسِات أخس.
 لعلّ الدّزس األبلؼ ،يف يرا الهّطام ،هلُ أىّ الدَل األنجس زقّّا َ ،اليت ِسجع إلًّا الفضل يفمبتهسات االتصال اذتدِجٕ ،تبكٖ أنجسيا إقباال علٖ األضانّد الُزقّّٕ َ إحالهلا ،بالتالْ ،مهانٕ
مُاشِٕ ،بلٌ الٙكٕ ،جتاٍ األدَات االفرتاضّٕ َ ،يُ ما ِكدّمٌ منُذج الُالِات املتخدٔ األمسِهّٕ ،يرا
قّاضا إىل جاٙخٕ التّهصل ،إى شٚها ،ممّا يُ َزقْ َ اليت تهاد تسِو علٖ العامل الجالح ألضباب
مهًا تدنّْ املداخّل َ ،ضّادٔ ثكافٕ التّهاضل َ ،غّاب ضّاضات تسَجيّّٕ َ إقسا ّّٕٙختصّ املطبُع
الُزقْ.
َ إذى َ ،يف نهف يرا االختالط ،الرٓ ال ِعنل ،يف َضعّٕ ثكافّٕ يصّٕ مجل َضعّّتها ،ضُٗ
علٖ مفاقنٕ أشمٕ املهصُزات الجكافّٕ الُزقّّٕ َ ،مهًا املالحل الجكافّٕ للصّخف الُطهّٕ ،اليت نانت
تعانْ ،أصال ،قبل أى ِدينًا “التّطُنامْ” اإللهرتَنْ ادتازف فأحسٗ اآلى َ ،لتكلّل األضساز ،ال
تهخّّتًا باملسِّٔ ،لصم علٖ مدزا٘ الصّخف َ متعًّدٓ املالحل الجكافّٕ االضتفادٔ ،فّنا أزٗ ،مو
الجُزات التّجدِدِٕ اليت نًض بًا الكاٙنُى علٖ الصّخافٕ الُزقّّٕ َ ،الصّفخات الجكافّٕ خصُصا،

يف البلداى املتكدّمٕ َ اليت طالت عهاصس الهلفٕ َ اإلخساج َ ادتُدٔ َ التّسَِج ،فضال عو األجسأٔ
التّداَلّٕ اليت خضعت هلا املادّٔ الجكافّٕ َ َفّست هلا ،نهتّجٕ ،حضُزا بازشا َ نُعّّا داخل طاحُنٕ
اإلخباز الطّاضْ َ اجملتنعْ َ االقتصادٓ َ السِّاضْ َ ،أحّانا الفضاٙخْ ،الرٓ يُ شػل
الصّخافٕ.
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املالحق تنكمش وينكمش عدد متداوليها ،وبالرات منر أن انتشرت الثقافة اإلليكرتونية

األستاذ حممد أقضاض
باحث وناقد من املغرب
لكد ألفٍا أُ ٌتؼفح كن أسبوع ومخكا ثكافيا وزقيا جلسيدة وعيٍة ،كىا دزجٍا عمى الٍظس فيّا.وكاٌت
قد طكمت يف وسحمة سابكة األساض الوحيد لمٍظس الجكايف الؼخفي املتتبع اليووي لمجكافة
الوطٍية واإلٌشاٌية عىووا ،وِي اليت كاٌت تطمع املتتبعني عمى اإلبداعات والدزاسات الؼادزة حوه
تمك اإلبداعات يف قساءاتّا األولية ويف اإلعالُ عميّا .وزمبا طكمت بالٍشبة لمباحجني
األكادميني وعىوً الدازسني أحد أِي وساجع املشاعدة لمتعسف الواؿح عمى املظّد الجكايف خاػة
الوطين
غري أُ املسحمة األخرية بدأت تمك املالحل تٍكىع ويٍكىع عدد وتداوليّا ،وبالرات وٍر أُ
اٌتظست الجكافة اإلليكرتوٌيةوأؿخت تّيىَ بالتدزيج عمى ٌظس وا كاٌت تّيىَ عميْ املالحل
الجكافية ويبدو أُ وشتكبن املالحل الجكافية الوزقية يف اٌكىاغ وشتىس ،بن وأُ بعـّا بدأ يتعجس
يف الؼدوز وكمىا تكدوٍا يف الزوَ وتشازع التواػن اإلليكرتوٌي يف التطوز كمىا قمت حظوظ
املالحل الوزقية يف الوجود .لكد أػخى الٍظس الجكايف اإلليكرتوٌي جماال واسعا وطعبيا يف الوقت
الري بكيت فيْ املالحل الوزقية خنبوية االٌتظاز ،وطكن الٍظس اإلليكرتوٌي حكال وّىا لمخواز بني
الكتاب وعىوً املجكفني ،وِي ال تعسف التخؼؽ بكدز وا يظازك فيّا اجلىيع :املبدع والٍاقد
واملفكس والفيمشوف والعامل… وِي أسسع اٌتظازا وَ املالحل وأسّن تداوال ،ويف ٌفص الوقت
أػبخت وتاحة لمجىيع يف البيت كىا يف املكّى ووسائن الٍكن العىووي عرب احلواون

اإلليكرتوٌية الؼػرية مبا فيّا اهلاتف الٍكاه… لرلك ليشت املالحل الجكافية الوزقية وحدِا املّددة
باألفوه بن حتى الٍدوات اجلىاعية سوف تمتخل بّا وشتكبال وِو وا يّدد ،سمبا
ذلك التواػن احلىيىي بني األطخاؾ واجلىاعات وِرا حيتاج إىل وعاجلة أخسى
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الصفحات واملالحق الثقافية الورقية…..باقية!

عاشور الطوييب
شاعرلييب
ما ٍكٌن سوال ال ٍلتفت إلَى كثرياً .ما ٍكٌن متاحاً للجنَعٍ ،كٌن قلَل القَنْ.الٌسائط الشبكَْ
ًااللكرتًنَْ تفتقد أمساً يف غاٍْ األهنَْ ًهٌ أنوا لَست شَئا ملنٌسا بل هُ تسبح هائنْ علٓ
ًجووا يف العامل االفرتاضًُ .هرا العامل االفرتاضُ سول الٌصٌل إلَى ًمتاح للجنَع ًمباح
هلهً .بالتالُ ما ٍنشس يف هري الٌسائط من أدب جبنَع أنٌاعى ال ٍصل إىل ما ٍتنتع بى األدب
املنشٌز فَالصخف الٌزقَْ الرِ ٍتنتع بسلطْ الطباعْ الٌزقَْ ًشسعَتوا.ميكن ألِ كان أن ٍكٌن
لى أً هلا صخَفْ أً جملْ يف شبكْ املعلٌمات دًن برل جموٌد كبري.بَننا عنل ذلك يف
الصخافْ الٌزقَْ حيتاج إىل الكثري من اجلود ًالعنل التخسٍسِ املضين.
حتٓ فَنا خيتص باحلفظ ًالتدًٍن الٌزقُ أقل قابلَْ للنخٌ بضغطْ مفتاح.
الصخف ًاملالحق الثقافَْ أكثس جدٍْ ًستستنس يف احلَاّ إىل ًقت طٌٍل.
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جملْ إحتاد كتاب اإلنرتنت املغازبْ

عىدة هذه املالحق والصفخات اىل ريادتوا سًكىن من املستخًالت

أمحد علىة
أديب ومنشط بزناج ألف ياي الثقايف بزاديىأتالنتًك
يف األصل تسادعت ٍرِ املالحل ّالصفحات الجكافٔ٘ ّتسادع دّزٍا ّمل تعد بٍْر املاضٕ اجلنٔل
حني ناىت مالذا ثكافٔا ّفهسٓا ّذلسنا حكٔكٔا للصأٌ الجكايف يف البالد ..االىرتىٔت ٍّرا التحْل
الهبري يف عادات ّطباٜع الكسا ٛيف التعاطٕ مع ماٍْ الهرتّىٕ مل ٓهً ٍْ العامل الْحٔد ّزاٛ
“مْت” املالحل ّالصفحات الجكافٔ٘ يف اجلساٜد بل ٍٕ أسباب نجريٗ مً أٍنَا اىغالم ٍرِ املالحل
عل ٙذلٔطَا الضٔل حٔح حتْلت يف معظنَا ملشاحات جتنع أبيا ٛالكبٔل٘ الْاحدٗ ّاحلزب
الْاحد ّجتنعا ٓيفتح فكط يف ّدُ اخلالٌ ّالصحاب ّالصحبات ّاليدماّ ٛاليدميات ..
ّاىل ّقت قسٓب قبل املْت الفعلٕ هلرِ املالحل ّالصفحات تتبعيا نٔف ٍذستَا العدٓد مً
االمسا ٛالهجريٗ ملبدعني ّمبدعات مً طاملا شهلْا ّشهلً خسٓط٘ الهتاب٘ الصعسٓ٘ ّالكصصٔ٘
ّاليكدٓ٘ ّالسّا ٜ٘ٔيف املغسب
عْدٗ ٍرِ املالحل ّالصفحات اىل زٓادتَا سٔهٌْ مً املشتحٔالت ألٌ ما ستكدمُ لً ٓهٌْ مكيعا
اٌ عل ٙاملشتْ ٚالصهل اّ املضنٌْ (ّاٌ ناٌ أىين ال أعنه ) فإىين شخصٔا ما عدت أثل
باجلساٜد اليت تتضنيَا ٍرِ املالحل ّالصفحات الجكافٔ٘ ألٌ االخريٗ دلسد تأثٔح شهلٕ قد تصبح
بدٌّ ددّ ٚاذا ما طسأ اٖ اشَاز تافُ ألٖ مصسّب أّ معذٌْ ّقد تزال نلٔا عيد أٖ اعالىات
ادازٓ٘ طازٜ٘

يف االصل الصفحات الجكافٔ٘ ّاملالحل ٍٕ اىعهاس للنصسفني علَٔا ّسْا ٛيف املغسب اّ يف
العامل العسبٕ ناٌ اسه املصسف عل ٙالصفح٘ الجكافٔ٘ ٓشبل اشعاع ٍرِ الصفحات ّعيدما مل تعد
االمسا ٛاحملرتم٘ ثكافٔا يف املغسب (اٌ بكٔت) ٓغسَٓا االشساف عل ٙاالعالو الجكايف مل ٓعد آضا
هلرِ الصفحات ّاملالحل مربزا لْدْدٍا  ..باستطاعتيا االٌ ّمع نل ما حيدخ مً ثْزٗ الهرتّىٔ٘ أٌ
ىتابع الصأٌ الجكايف ننا ىسٓد ّبالطسٓك٘ اليت ىسٓددٌّ أٌ ىعْد أدزاديا ملالحل ّصفحات بٔٝش٘
تكدو أٓضا ثكاف٘ بٔٝش٘ .
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ال أتوقع اختفاء الدورية أو الكتاب أو املطبوعة الورقية ،ذلك ألن املنتج التكنولوجي ال
يلغى منتجا آخر فى جنسه

بقلم :السيد جنم
كاتب من مصرمهتم باألدب الرقمي والنشراإللكرتوني نائب رئيس احتاد كتاب االنرتنت
العرب
اٌتّ ٜعصض الٍصض األسار ٙالتقمٗز( ٙالٕصق٘) ،وع التقٍٗ ٛالضقىٗٔ ..ٛفضت الصبك ٛالعٍكبٕتٗ،ٛ
ٔوعطٗات اإلعالً الضقى٘ (الفطاٟٗات) فضص ٛدزٖزٔ ٚوتذزر ٚلمٍصض بكاف ٛوٕارٓ ٔصٕصٓ.
تض ٝواسا ٖعٍ ٜعقٕط االستكاص الٕصق٘ لمٍصض؟
أٔال :ششٕب بعض أمناط الٍصض الٕصق٘ إىل سز االختفا ِٕٔ ،ٞالضاٟر اآلُ ف ٜالكجري وَ الكتابات
راخن املؤعغات اإلراصٖٔ ٛالقطاعات اخلزوٗ ٛبالكجري وَ بمزاُ العامل عم ٜرصدات
خمتمف.ٛ
ثاٌٗا :طٖار ٚكي املعمٕوات (عىٕوا) إىل رصد ٛالتطدي أٔ التدى ،ٛحبٗح ٖمظً البشح عَ وٍاِر
ٔعمًٕ دزٖز ٚلمتعاون وع ِشا املٍتر البصض( ٝالشِين).
ثالجا :عقٕط شعاص املجقف املتدصص (التدصص الزقٗق) إىل شٕٗع املجقف العاً ٔالقاصئ الكاتب
املتفاعن.
صابعا :أِىٗ ٛالبشح ف ٜرصد ٛوصزاقٗ ٛاملعمٕوات املتاسٔ ٛكٗفٗ ٛاختباصِا؟
واسا عَ األثض املتٕقع وع املٍتر ٔاالبزاع األرب٘؟

 ..طٕاه القضُٔ اخلىغ ٛاملاضٗ ،ٛوع الٍصض الٕصق٘ االرب ،ٜمتضس الكاتب وع تقالٗز صعدت ،قز
ٖبزٔ وعّا بعض املعاٌا ٚستٖ ٜتي املٕافق ٛعم ٜالٍصض ..وجن صأ ٝالٍاشض ،أٔ صأ ٝدتاُ القضا،ٚٞ
فطال عَ التكمف ٛاملارٖ ٛاليت غالبا ِ٘ عب ٞاضاف ٜعم ٜالكاتب.
 ..صعٕذ فكض“ ٚالتدصص” بكن وصتىاالتّا ٔجماالت الكتابٔ ،ٛصمبا ختصص رٔص الٍصض ف ٜإصزاص
لٌٕا ثقافٗا أٔ ابزاعٗا وا.
كن ِشا ف ٜوقابن وا اعتذز وع الٍصض الضقى٘ ،الشٖ ٙتغي بعزر كبري وَ اخلصاٟص وٍّا:
عّٕل ٛالٍصض ..عضع ٛالٍصض ..قزص كبري وَ سضٖ ٛالٍغخ ٔالكتاب ..ٛالتفاعمٗ ٛوع القاصئ أٔ املتمق٘..
الصّض ٚاليت قز تكُٕ عم ٜغري عٍز سقٗق٘ ..قم ٛالتكمف ( ٛسٗح أُ تكمف ٛالكتاب الضقى٘ متجن
صبع تكمف ٛالكتاب الٕصق٘) فطال عَ إوكاٌٗ ٛالٍصض املتٍٕع عم ٜاملٕاقع ٔاملزٌٔات (غري املكمف
تقضٖبا) ..االتغاع ادتػضايف املتاح وع أصشاب المػ ٛالٕاسز ( ٚأٔ ست ٜوع وَ جيٗز لػات أخض..)ٝ
ٔوع سلك أفضط الٍصض الضقى٘ األرب٘ وٍش بزاٖ ٛالقضُٔ ،21اُ صاز بعز  ً2005ألعباب
خمتمف ،ٛأفضط العزٖز وَ العٕاِض الجقافٗ ٛالٕادب صصزِا:
عزً ٔدٕر ضٕابط لٍصض األعىاه اإلبزاعٗ ..ٛاالفتقاص إىل وٕاكب ٛالعىمٗ ٛالٍقزٖ ٛلمىٍتر االبزاعٜ
 ..صٔاز ظٕاِض لػٕٖ ٛغضٖب ( ٛفطال عَ شٕٗع األخطا ٞالتقمٗزٖ ٛف ٜالمػ ..)ٛعزً االعتٍا ٞالٕادب
ف ٜإبزاعات ٌٔصٕص الطفن ( وع صٔاز األلعاب ٔالتغال٘ غري الجقافٗ ..)ٛوع بصاٟض اإلبزاع الضقى٘
املضتكظ عم ٜاخلصاٟص الضقىٗ ،ٛال ٖٕدز الٍاقز الضقى٘ املتدصص.
* ٔواسا عَ املمفات األربٗ ٛف ٜالزٔصٖات الٕصقٗٛ؟
بزاٖ ٛال أتٕقع اختفا ٞالزٔصٖ ٛأٔ الكتاب أٔ املطبٕع ٛالٕصقٗ ،ٛسلك ألُ املٍتر التكٍٕلٕد٘ ال ٖمػٜ
وٍتذا آخض ف ٜدٍغْ ،بن ٖؤثض كمّٗىا ف ٜاآلخض بزصدات خمتمف ( ٛإسز ٝالصشف املغا ٟٛٗبمٍزُ
اكتفت بتشٕهلا إىل صشٗف ٛصقىٗٔ ،ٛباملىاصع ٛعارت إىل اعار ٚطبع الٍغخ الٕصقٗٔ ٛتٕطعّا
باجملاُ ،تصذٗعا ملتابع ٛالٍغد ٛالضقىٗ..)ٛ
كىا أُ الٍصض الضقى٘ (عم ٜاألقن ست ٜاآلُ) ال ٖف٘ باستٗادات املجقف املتدصص ،أٔ الكاتب
املبزع ادتار.
ٖٔتغي املمف االرب ٜبغى ٛتٍٕع األقالً ٔصمبا مجم ٛاآلصأ ٞالتٕدّات ِٕٔ ،بزاٖ ٛالبشح األعمٜ
رصد ٛوَ التدصص ف ٜالبشٕخ ٔالضعاٟن العمىٗ( ٛوجال)ٔ ..قز ٖكف ٜالكاتب التقمٗز ِٕٔ .ٙبشلك
ٖتذأط الكجري وَ املجالب ف ٜالٍصض الضقى٘.

والسع ٛأخريٍِ :ٚاك وٕاقع دار ٚحتضص عم ٜحتزٖز صفشات الكرتٌٔٗ ،ٛملٕضٕع بشاتْ أٔ لقطٗٛ
وأ ،تٍصض بّا املقاالت ٔالزصاعات ٔاألحباخ ،مبا جيعمّا ٔكأٌّا تصكن ومفا ملٕضٕع أٔ لقطٗ،ٛ
راٟي ٔوغتىض.
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املتقبّل على صنفني  ،متقبّل افرتاضي  ،وآخر ورقي

فوزي الدمياسي
كاتب من تونس
للهتاب زًّاد ً ،للفضإ اإلفرتاضُ عصّام ًٍ ،بكٓ احلسف قبلْ للحاملني بلغْ اخللٌد  ،لغْ اجلنال
الهٌنُ ً ،املنابس علٓ اختالفوا تؤسّس ملنلهْ (الكٌل  /الهتابْ )ً ،األدٍب صٌت ٍبحث لى عن
(مسافئ  /قسّإ ) ٍسهن إلَوا ًٍ ،رتعسع حسفى بني أحضانوا ًٍ ،بثّوا أفساحى ًأتساحى ًزؤٍتى ًزؤٍاي
ً ،احلسف سٌإ نان من حرب أً من نٌز ،فال ٍهرب ًال ٍستٌِ علٓ سٌقى بال متكبّل  ،ننااجلسد
بال زًح  ،أً ننن ٍصَح يف صحسإ التَى فال زادّ لصٌتى سٌٔ زجع صداي الرِ ٍبثّ فَى الٌحصْ
ًالَأس  ،تلو هُ حكَكْ الهتابْ األدبَْ إذال ًجٌد( للرات /الهتابْ) بال (آخس  /متكبّل )  ،لعبْ
الٌجى ًالكفا  ،فاملتكبّل ًاألدب ًجوان لعنلْ ًاحدّ ً ،املتكبّل علٓ صنفني  ،متكبّل افرتاضُ ،
ًآخس ًزقُ ً ،لهلّ صنف طكٌسى يف التعاطُ مع احلسف ًظسًفى  ،فجنوٌزاإلفرتاضُ لَس هٌ
بالضسًزّ مجوٌزالٌزم ً ،من هنا تهتسب املالحل األدبَْ شسعَْ ًجٌدها
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الوسائط احلديجة أثرت على مشارات املالحق الجقافية و حضورها

عبد العزيز بنعبو
صحفي و شاعر
املشرف على املنعطف الفين “ و هو ملحق أسبوعي يصدر عن يومية املنعطف”
احلكٝك ١إٔ احلدٜح عٔ املالحل ايجكاف ٚ ١ٝايفٓ ٖٛ ، ١ٝحدٜح حٓني ْٛ ٚع َٔ ايٓٛضطاجلٝا .يهٓ٘
أٜضا  ٚباألضاس حدٜح صسٚح ثكاف ١ٝأضطت يفعٌ ثكايف َػسب ٞممٝص  .حبٝح إٔ املًخل ايجكايف
ٚايفين نإ  ٚال ٜصاٍ ٜعترب دطسا يًتٛاصٌ ايجكايف  ٚايفين َٔ دٗ َٔ ٚ ، ١دٗ ١أخس ٣فضا٤ا
يصٓاع ١ايًخظ ١ايجكاف ٚ ١ٝاإلبداع ١ٝبإَتٝاش .طبعا ايٛضا٥ط احلدٜج ١أثست عًَ ٢طازات املالحل
ايجكاف ٚ ١ٝحضٛزٖا  ،يهٓٗا مل تٓف احلاد ١إيٗٝا  .بٌ أضافت إىل تٓافطٝتٗا دسع ١أضاض ١ٝيتٓٗض
مبٓتٛدٗا  ٚتستك ٞب٘ .فًِ ٜعد املًخل ايجكايف ميًو ايطًط ١ايجكاف ١ٝبكدز َا اْ٘ ًٜتصّ ايّٛٝ
مبٛقع٘ نفاعٌ أضاض ٞيف ْكٌ املعً ٚ ١َٛزصد ايتذازب  ٚتسمج ١تفاعالت املصٗد ايجكايف ٚ
ايفين ايٛطين ٚ .صساح ١اْا ضد ٖرا املكازب ٚ ١املكازْ ١بني ايٛزق ٚ ٞاإليهرت ْٞٚفاملٓتٛج ْفط٘ جندٙ
ٚزقٝا  ٚإيهرتْٝٚا ايفسم ايٛحٝد ٜهُٔ يف صٝػ ١ايتٛاصٌ  .ألْين أز ٣يف األضاس إٔ األَس ف٘ٝ
تهاٌَ بني ٖرا  ٚذاى  ٚال أحد ٜٓف ٞاحلاد ١إىل األخس.
ال ميهٔ ألحد إٔ ٜٓف ٞاحلاد ١يألخس  ،فايٛزق ٞزغِ تطٛز اإليهرت ْٞٚإألأْٓا ْس ٣تًو ايسغب ١املًخ١
يًعدٜد َٔ ايهتاب يف إٔ تظٗس نتاباتِٗ ٚزق ١ٝحت ٚ ٢إٕ ناْت يد ِٜٗحظ ٚ ٠ٛضط ٠ٛيف ايٓصس
اإليهرت .ْٞٚنُا إٔ ايهاتب ايرٜٓ ٟصس أٜ ٚصسف عً ٢املًخل ايجكايف ايٛزقٚ ،ٞدد ْفط٘ َضطسا ألٕ
ٜستاد أفام ايٓصس اإليهرت .ْٞٚاَا َٔ بني األضباب اييتدعًت ايٓصس اإليهرتَٓ ْٞٚتصسا  ٚذا ضًط١
اي ٖٞ ،ّٛٝتًو املُازضات اييت نإ زمبا ميازضٗا بعض املطؤٚيني عً ٢املالحل ايجكاف ١ٝضابكاٚ .
أحتدخ َٔ صُ ِٝجتسبيت ايطابك ١نصاعس حا ٍٚداُ٥ا إٔ ٜٓصس قصا٥دَ ٖٛ ٚ . ٙا حاٚيت تػٝريٙ
َع املًخل ايجكايف جلسٜد ٠املٓعطف اير ٟأشسفت عً ٘ٝط ١ًٝضٓٛات  ،ثِ إشسايف اي ّٛٝعً٢
املٓعطف ايفين ايرٜ ٟصدز نٌ أضبت  ٚأحد .فصدصٝا مل أنٔ أضع احلٛادص أ ٚايصسٚط اَاّ

َستاد ٟاملٓعطف ايجكايف  ٚمل ٜهٔ ٖٓاى َٔ دخٌ يًخصب يف َا ٜٓصس .طبعا ايصسط ايٛحٝد ٚ
االٚحد ٖ ٛاجلٛدٖٓ ٚ ٠ا ٜطسح أنجس َٔ ضؤاٍ احد ٖر ٙاألض َٔ ٖٛ ١ً٦ميًو ضًط ١احلهِ عً٢
إبداع األخس.ٜٔ
اخلالص ١اييت أزاٖا إٔ املالحل ايجكاف ١ٝئ تٓكسض نُا ٜتٛقع ايبعض ،بٌ ضتطتُس  ٚتٛاصٌ
زضايتٗا اإلعالَ ٚ ١ٝايجكاف ٚ ١ٝايفٓ ١ٝنُا ٖ ٞدلبٛي ١عً ٢ذيو  ٚ .ايٓصس اإليهرت ْٞٚطبعا ضٝصداد
إشدٖازا  ٚإشساقا  ٚتطٛزا يهٔ ئ ٜه ٕٛذيو عً ٢حطاب ايٛزق ٞأبدا أبدا… فاحلٓني ال متخٙٛ
ْظس ٚ ٠احلاد ١ال ٜٓفٗٝا قضاؤٖا.
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دلً ١إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١

ال أعتقد أنه بإمكان الوسائط الرقمية إلغاء املنابر الثقافية الورقية

د.علي العلوي
شاعرمن املغرب
بدآ٘ ال بد مً اإلشازٗ إىل أٌ العالق٘ اليت تسبط خمتلف الْضاٜط ٍٕ عالق٘ جتاّز ال جتاّش؛ أٖ ال
ٓيبػٕ اليظس إىل ظَْز ّضاٜط جدٓدٗ عل ٙأىُ ثْزٗ عازم٘ عل ٙالْضاٜط الطابقّ٘ ،إعالٌ لصّاهلا
ّمْتَا ،بقدز ما أىُ تطْز قد حلقَا مع تْالٕ األٓاو ّاألعْاوّ ،حتْل طسأ علَٔا عل ٙمطتْٓات
عدٓدّٗ ،ذلك بفضل الجْزٗ التكيْلْجٔ٘ اليت عسفَا العامل مع مطلع القسٌ العشسًٓ.
ٍرا التخْل اىعكظ بدّزِ عل ٙأشكال التْاصلّ ،ضاٍه يف االزتقا ٛمبضامني ٍرِ الْضاٜط،
ّضَل ّلْج عامل اليشس لد ٚالكتاب ّاملبدعنيّ ،خباص٘ أّلٝك الرًٓ ضدت أمامَه أبْاب اليشس
يف امليابس الْزقّٔ٘ ،حسمْا مً التْاصل األدبٕ ّالجقايف مع اآلخسًّٓ .حسٖ بالركس ٍيا أٌ معآري
اليشس باملالحق ّالصفخات الجقافٔ٘ باملػسب ،تػٔب عيَا املْضْعٔ٘ ّاملْاصفات اإلبداعٔ٘ يف غالب
األحٔاٌ ،لٔفطح اجملال لالىتناٛات احلصبٔ٘ ّالقبلّٔ٘ ،كرا عالقات الصداق٘ ّالصمالّ٘ ،غريٍا .أما مً
اضتطاع اليشس يف ٍرِ امليابس الْزقٔ٘ خازج إطاز ٍرِ املعآري غري املْضْعٔ٘ ،فرلك زاجع لكْىُ قد
متكً ،يف بدآ٘ األمس ،مً فسض امسُ بقْٗ مً خالل ىشس إىتاجاتُ اإلبداعٔ٘ أّ الفكسٓ٘ أّ اليقدٓ٘
يف جساٜد ّجمالت ّاشى٘ تصدز مً بلداٌ أخس ،ٚمما ضَل علُٔ اليشس داخل بلدِ.
مً جاىب آخس ،ال أعتقد أىُ بإمكاٌ الْضاٜط السقنٔ٘ إلػا ٛامليابس الجقافٔ٘ الْزقّٔ٘ .ضؤالٕ ٍيا ٍْ:
ٍل ألػ ٙجَاشُ التلفاش املرٓاعَ ّالطٔينا؟ اجلْاب باليفٕ بكل تأكٔد ،إذ ما شالت ٍرِ األجَصٗ
ّالْضاٜط مْجْدٗ جيبا إىل جيب يف الْقت الساًٍ؛ فنً ال ٓطتنع إىل املرٓاع يف ميصلُ ،قد
ٓشػلُ داخل ضٔازتُ ،أّ يف مكاٌ آخسّ .أحطب أٌ األمس ىفطُ ٓيطبق عل ٙامليابس السقنٔ٘

ّالْزقٔ٘؛ فنجال املطافس الرٖ ال ميكيُ أٌ ٓقسأ قصٔدٗ أّ قص٘ قصريٗ ّغريٍا عل ٙالشبك٘
العيكبْتٔ٘ ،متاح لُ ذلك يف ملخق ثقايف أّ يف صفخ٘ ثقافٔ٘ داخل جسٓدٗ ّزقٔ٘.
ٍراّ ،ال ىيط ٙأٌ معظه امليابس الْزقٔ٘ ،جسٓدٗ أّ جمل٘ ،أصبخت تتْفس عل ٙىطد٘ زقنٔ٘ علٙ
الشبك٘ العيكبْتٔ٘ ،مما ٓؤكد مسٗ أخس ٚخاصٔ٘ التعآش احلاصل بني الْضاٜط ّامليابس مبدتلف
أشكاهلا.
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جمل٘ إحتاد كتاب اإلىرتىت املػازب٘

اَملنعطَف الثقايفّ  ..مُلحَقٌ افتقدِناه!

فريد أمعضشو .ناقد من املغرب
دأبتِ جسا٥دُْا ايٛطٓ ١ٝعً ٢ؽصٝص حٓٝص يًػإٔ ايجكايف ٚاألدب( ٞصفخ ١أ ٚأنجس)َٜٝٛ ،اّ أٚ
أضبٛعٝاّ أ ٚغٗسٜاّٜ ،هَٓ ٕٛاضَبَ ١يًهُتٓاب املَػازب ،١أضاضاّ ،يٓػِس َا ػٛد ب٘ قسا٥خُِٗ َٔ إبداعات
ٚخٛاطٔسَٚ ،ا تدبٔٓجُ٘ َٜساعُِٗ َٔ َكاالت أدبٚ ١ٝفهس َٔٚ ١ٜتسمجات يٓصٛص َٔ األدب ايعامل،ٞ
ٚإلطِالعِٔٗ عً ٢جدٜدٔ ايٓػس يف املػسب ٚخازج٘ نريوٚ .مل ٜهٔ ذيو ،طبِعاّ ،ميٓعُٗا َٔ
ايرتحٝب بٓػِس
نتاباتٔ ْكٓادٕ َُٚبِدٔعني َٔ ضا٥س أقطاز ايٛطٔ ايعسب ،ٞغَسِطَ إِٔ تال َِ٥خطَٓٗا ايتخسٜسٚ ،ٟٓتتٛفٓس
هلا َكَٓٔٛات اؾٔدَٓٚ ٠األصايٚ ١ايسَٓصاْ ١إىل حدٕٓ َٓا.
ٚإذا ناْت تًو ايصُٓخُف تُدِزج َا تٓػُسَٛ َٔ ٙاد ثكافَٜٝٛ ١ٓٝاّ ،عاد ،ّ٠ؼت عٓٛإ “ايصفخ١
ايجكاف ،”١ٝأ“ ٚصفخ ١ثكاف ،”١فإْٗا أطًكت– َٚا شايت – عً ٢املالحل ايجكافٚ ١ٝاألدب ١ٝاييت تٓػسُٖا،
بصف ١دَِٚز ،١ٜعد ٠أمسا ،٤تتَٓٓٛع َا بني :املًخل ايجكايفٚ ،املًٔفٓ ايجكايفٚ ،فهس ٚإبداعًَٚ ،تك٢
ايفهسَٚ ،طازات ثكافٚ ،١ٝحنِٖٛا َٔ األضَاَْٚ .ٞطجٌٖٓٓ ،ا ،إٔ أنجسَ ايصخف ايٛطٓٚ ،١ٝؼدٜداّ
تًو املُتخَصٔٓب ،١مل تهٔ تكبٌ يًٓػس بني صفخات َالحكٗا ايجكاف ١ٝإال ايهتابات اييت تأتٗٝا ممَِٓٔ ُِٖ
قِطٛب ٕٛعً ٢اؿصب ايطٝاض ٞاير ٟتٓطل بامس٘ ،أ ٚاييت تدافع عٔ طسٚحات٘ ٚؽدّ َصاؿَ٘،
ٚإِٕ ناْت قُٝتٗاَ ،عسفٝاّ ٚإبداعٝاّ َٗٓٚجٝاّ ٚتعبريٜاّ ،ضَخًِ ،ّ١بٌ إْٗا ،أحٝاْاّ ،ناْت ؼِع ٢بػري
قً َٔ ٌٝايتكسٜغ .يف ايٛقت اير ٟناْت تُكص ٞنتاباتٕ أخس ٣عً ٢قدِز نبري َٔ ايفَسادَٚ ٠اي ُٓطِج
ٚاأليل اإلبداعٚ !ٞنجرياّ َا اضتخايتِ تًو ايصفخاتُ إىل فاٍ احتطَٔ َعازىَ ضاخٓ ّ١بني أدبا٤
َتخصٔٓبني؛ نٌٓ ٜٓتصس ؿصبٜ٘ٓٚ ،افٔح عٔ َبادَُٓٚ ٘٥جَصاتٜ٘ٚ ،ه ٌٝاالتٗاَات ملُٓافٔط٘ أَ ٚعازٔضٔ٘!

إٕ ٖهرا ٚضِع ،يف َٝدإ نإ َُفرتَضاّ ف ٘ٝإِٔ َِٜٓأ ٣عٔ ايطكٛط يف َجٌ تًو املَٗا ،ٟٚأثاز
حَفٝع ١عددٕ َٔ أدبآ٥ا ايهٔبازٚ ،عً ٢زأضِٗ د .قُد بٓٓٝظ اير ٟآخَرَ تًو اؾسا٥د عً ٢خطٓٗا
ايتخسٜس ٟاإلٜدٜٛيٛج ٞذاى؛ ألْ٘ حسَّ ايجكاف ١املػسبْ َٔ ١ٝصٛصٕ قُٔٓ ١يف اإلبداع ٚايٓكد اؾادٓ،
ٚخًََعَ عً ٢ضًُٛنٗا ذاى ايرٜ ٟسبط بني األدبٚ ٞاؿصب .. ٞبني ايٓػسيف َالحكٗا ٚاالْتطاب إىل
حصب اؾسٜد ،٠صف“ َ١املاَْ ”١ٜٓٛاييت تػري إىل عكٝدَ“ ٠أْ ”ٞ؛ ايصُٓٛيفٓ ايفازض ٓٞاألغِٗس اير ٟبٓاٖا
عًَٓ ٢طل ايجٓاٝ٥ات املتخهِٔٓ يف ايٛجٛد نًٔٓ٘؛ ناـري ٚايػسٓٚ ،ايٓٛز ٚايعالّٚ ،املال٥هٚ ١ايػٝاطني.
(املطا ،٤ع ،1855.ايجالثا ،2012/09/11 ٤ص)18
ٚمل ٜػٗد ٖرا ايٛضِع اْعٔطافٚ ١اضخ ،١يف اػا ٙايطعِ ٞإىل ايتخسز َٔ زٔبِك ١ذيو ايتالشّ
املػسٚط بني األدبٚ ٞاؿصب ،ٞإال بعد إٔٔ اشدإ املػِٗدُ ايصٔٓخايفٓ املػسب ٞظًُُ ٔ١جسا٥دَ َطتكً،ٕ١
ال تتِبَع أل ٟٓتٓع ِٝضٝاض ٞأ ٚدٜين ،بٌ عََُدَت إىل ْػِس املٛاد ايجكاف ١ٝاؾَدٜس ٠بايٓػِس دَُْٚا َْعسٕ
إىل اْتُا٤ات نُتٓابٗا َُٚبِدعٗٝاٚ .قد عُدَٓ ذيو َُؤغٔٓس تعافٕ زاَٝاّ إىل إظٗاز أدب ايبًدٚ ،اإلخباز مبا
ٜعِسف٘ َٔ أْػط ١ثكافٚ ،١ٝتٛفري َٛادٓ تُخكٔٓل يد ٣ايكازئ املتعطٔٓؼ اإلَِتاعَ ٚاإلفادَ ٠عاّْٚ .ػري يف
ٖرا ايطٝام َٔ ،باب ايتُج ٌٝفكط ،إىل ػسب ١جسٜد“ ٠املطا ، ”٤اييت تعدٓ اي َّٛٝاألنجسَ ََكس ّ١ٝ٥ٚيف
املػسب؛ نُا تؤنٓد ذيو إحصا٤ات اؾٗات املَعِٓ ١ٝبكٝاع تًو املكس ١ٝ٥ٚعً ٢صَعٝد ايصٔٓخاف ١ايٛزق١ٝ
املهتٛب .١فإىل جاْب ؽصٝصٗا صفخ ّ١يًػإٔ ايجكايف ،طَٛاٍَ أٜاّ األضبٛع تكسٜباّ ،ناْت– يف ٚقت
ضابل – تُفِسٔد يريو ايػإٔ ًَُِخكاّ غٗسٜاّ ،أعكب٘ ًَخلْ ثكايف أضبُٛعٜ ٞتٓاًَ ٍٚفٓاّ َُدتازاّ.
ٚيف اؿكٝك ،١فإٕ َا قًُِٓا ٙعٔ َالحٔل اؾسا٥د املتخصٓب ١آْٔفاّ ال َِٜٓطخٔب عًٗٝا مجٝعٔٗا بٓفظ
ايدزج١؛ ذيو بإٔ َٓٗا َا ازتأ ٣ايكا ُٕٛ٥عًٗٝا إٔ ٜه ٕٛأغدَٓ “ؼَصُٓٓاّ” ٚاْػالقاَّ ،ع تطًُٓٝا،
طبعاّ ،باملهاْ ١املتُٓٔٝص ٠يعددٕ َٔ ايهُتاب فٗٝا ضُٔ خازط ١أدبٓا اؿدٜحَٗٓٚ .ا َا نإ أيِٚ ََٔٝأخفَٓ
“متُٓٓعاّ” ؛ عٝح اْفتح ،فٔعِالّ ،عً ٢نتاب آخَس َٔ ،ٜٔغري أٚي٦و املُِٓطَ ٜٔٛؼت يٛا ٤حصب اؾسٜد،٠
ٚزحَٓب بٓػِس إْتاجاتِٗ اييت تطتخلٓ ،مبٛضٛع ،١ٝايٓػِس.
ٚقد زاقين َٔ ٖر ٙاؾسا٥د ػسب ١جسٜد“ ٠املُِٓعَطَف” .فسغِ نْٗٛا تابع ّ١ؿصب ٚطين َعسٚف،
إال أْٗا أبَتِ إِٔ تُكصٔٓس ًَخكٗا ٚصفختٗا ايجكافٝت ِٔٝعً ٢ايهُتاب ذ ٟٚاالزتباط بريو اؿصب فخطِبُ،
أ ٚاملُدافٔعني عٔ تٛجٓٗات٘ ٚتصُٓٛزات٘ ايعاَ .١بٌ طايَُا فتح ًَخكُٗا ايجكايف ،اير ٟنإ َٜصِدز آخسَ
نٌٓ أضبٛعٜٓٚ ،طٓل َٛادَٓ ٙاألضتاذ عبد ايًطٝف بٛمجً ،١ذٔزاع ِ٘ٝيهٌ حًَََُ ١ايكًِ ،ذنٛزاّ ٚإْاثاّ،
 َٔٚكتًٔف األجٝاٍَ ،سحٔٓباّ بإبداعاتِٗ َٚكاالتِٗ َٚػازناتِٗ غازطاّ فٗٝا االْطٛا َ٤عًَ ٢كَٓٔٛات
ايهتاب ١املتعازَف عًٗٝاٚ ،االتٔٓطاَّ باإلبداعٚ ١ٝايعُُل ٚاؾ ٔدٓ ١ٜيف ايتٓاٚ ٍُٚاملُكازَب ،١دْ ٕٚعسٕ إىل
اْتُا٤اتِٗ اؿصبٚ ١ٝاإلٜدٜٛيٛجٚ ١ٝايدٚ ١ٜٝٓغريٖا؛ إمياْاّ َٓ٘ بطُُُ ٓٛايجكاف ١اؿكٓ ١عٔ ٖرٙ

االعتبازات ايطٓٝك .١فعً ٢صفخات ٖرا املًخَل قسأْا– حنٔ َتتبٔٓع ٘ٝاير ٜٔنُٓٓا ْرتقب صدٚزَ،ٙ
بػَػَف ،نٌَٓ ضبتٕ – دزاضاتٕ ْكدٚ ١ٜفهس ّ١ٜزَص ّ١ٓٝيعددٕ َٔ نُتابٓا املسَٛقنيْٚ ،صٛصاّ إبداعّ١ٝ
َاتع ّ١يهجريٕ َٔ غعسآ٥ا ٚقصٓاصٓٝاٚ ،تعسَٓفِٓا إىل إصدازات ٚأخباز ثكافَ ١ٝتٓٛعٚ ،١انتػفِٓا يٛحاتٕ
تػه ّ١ًٝٝزاقٚ .١ٝاألجٌَُُِ يف ٖرا املًخل ،عَلٕٓ ،اْفتاحُ٘ عً ٢ايػباب املتًُٔٓطني طسٜكَِٗ يف دزِب
ايهتابٚ ،١أخِرُ ٙبأٜد َٔ ِٜٗخالٍ تسِحٝب٘ بٓػِس َا ٜطتخلٓ ايٓػِسَ ممٓا ٜهتب ٕٛيف ايػعس ٚايكص١
ٚاملكايٚ ١غريٖاٚ .ال غوَٓ يف إٔ عدداّ َٔ نتابٓا ايََ َّٛٝد ٕٜٛٓهلرا املًخل اير ٟنإ أ ٍَٚبٓٛابٕ١
ًَٜٔج ٕٛعبِسَٖا عٛاملَ ايٓػِس ايَٛزَق ،ٓٞقبٌ إٔ ٜتك ٣ٓٛعُٛدُِٖ “األدبٜٚ ،”ٞصريٚا فاعًٔني جُدُّداّ يف
ايدٜٓاَ ١ٝايجكاف ١ٝاملعاصس ٠ببًدْا املٔعِطا.٤
ٚقد تأضٓفٓا – َٔجًُا تأضٓف آخس ٕٚنجري – ٕٚيتٛقف املٓعطف ايجكايف األضبٛع ٞعٔ ايصُٓدٚز،
ٚمت ِٓٓٝا ،بصدِم ،يٛاضتُسٓ الضُٝا ٚأْٓا نُٓٓا ْسا ٙضا٥ساّ ،غُط ّ٢ثابت ،١حنَِْ ٛخِت َهاَُْ ١خرتََ ١ي٘ بني
َالحل جسا٥دْا ايٛطٓ ١ٝايعسٜكٚ ،١حنِ َٛاضتكطاب املَصٜد َٔ ايهتاب ٚايكسٓا ٤عً ٢ايطٓٛا .. ٤إْ٘،
بعبازَُٛ ٠جَص ،٠نإ َٜعٔدُ بايهجري يف قادّ أٜاَ٘ ي ٛنُتبت ي٘ اضتُِساز ١ٜايصٓدٚزٚ ،يهٓ٘ تٛقف– أٚ
اضطسٓ إىل ذيو – ألضبابٕ بايتأنٝد ،ال عالق َ١هلا ،فُٝا ٜبد ،ٚباملٛادٓ ايجكاف ،١ٝبٌ بأَٛز أخس٣
عًُُِٔٗا ،باألضاع ،عٓد ايكُٓٔٝني عًٚ .٘ٝزغِ ذيو ،فُا شايت غسحيَُ ْ١عتبَس َٔ ٠قسٓا ٘٥ترتقٓبُ عٛدت٘
إىل ايصدٚز ،باضرتاتٝجٚ ١ٝبٓفَظ جدٜد ،ِٜٔالضتهُاٍ َطريت٘ اييت ناْت ،يف ْعسْاَٛ ،فٓك ١إىل
ح ٓدٕ بعٝدٚ .يَُٓا ناْتٔ املٓعطف جسٜد ١َٜٝٛ ٠غاًَ ،١نإ ال َٓاصَ َِٔٔ إِٔ ٜتٛاصٌ اٖتُاَُٗا
بايجكاف ،١عً ٢غساز زصِدٖا أحٝاشاّ ٚزق ّ١ٝيًطٝاضٚ ١اجملتُع ٚايسٜاضٚ ١غريٖاٚ ،ذيو يف صٛز٠
صفخ“ ١ثكاف ”١املٛجَٓٗ ١يٓػِس أخباز ْٚصٛص َٚكاالت أدبٚ ١ٝفهسَ ١ٜسنٓصٖ .٠را إىل جاْب “املٓعطف
ايفينٓ” ايرٜ ٟصِدُز نٌ ضبِتٕ.
َٚعً ّْٛأْٓا ْعٝؼ ،اي ،ّٛٝؿعٜ ّ١ػٗد فٗٝا ايٓػسُ اإليهرتُُْٓٛ ْٞٚاّ َتصاٜداّ باطٓسادُٕٜٚ ،ؤِثٔس
فٗٝا قسٓا ٤نُجِسْ َتابَع َ١أخباز ايجكافٚ ١جدٜدٖٔا عرب املَٛاقع ٚايَٛضا٥ط اإلعالَ ١ٝايسقُٖ( ١ٝطربٜظ–
ٖب ١بسٜظ – يهِ .ن – ّٛطٓج ١األدب – ١ٝدُزٚب…) .األَسُ ايرَٜ ٟدِعْٛا إىل ايتطاؤٍ عٔ
َطتكبٌَ تًو ايصفخات ٚاملالحل ايجكاف ١ٝايَٛزَق ١ٓٝيف ظ ٌٓ تصاُٜد َٚتري ٠ايٓػِس اإليهرتٚ ْٞٚاضتكطاب٘
جُُٗٛزاّ عَسٜطاّ َٔ قسٓآ٥أٚ َٔٚ .جِْٗ ١عس ،ٟفإْ٘ ال خٛفَ عً ٢ذيو املطتكبٌ َٔ ٖرا ايٓػس.
فًهٌٕٓ َُٓٗا قسٓاؤٚ ،ٙيهٌٕٓ َُٓٗا خٛاصٓ٘ َٝٚصاتُ٘ٚ .ال ميهُٔ يًٓػس ايسقُ ٞإٔ ُٜعَٓٛض َْعريَٙ
ايٛزق ،ٞأ ٚحيٌٓ َهاَْ٘ ايّٛٝ؛ زغِ نٌ َا ُٜكاٍ يف ٖرا اإلطاز .فُا شاٍ نجري َٔ ،ٕٚايكسا ٤املػازب،١
حيِسٔص ٕٛعً ٢اقتٓا ٤اؾسا٥د ايطٓآَ ١بني دفٓتِٗٝا َالحلَ ثكافٚ ،ّ١ٝعً“ ٢ايتٗاّ” َٛادٖٓا األدب١ٝ
ٚاإلبداع ١ٝبـ”يراذٚ ، ”٠عً ٢االحتفاظ بٗا نأزِغٝفٕ ٜصداد قَ ّ١ُٝع َُسٚز ايطٓنيٖٚ .را ال ميِٓعُِٗ،

طبِعاَّ َٔ ،تابَع ١غؤ ٕٚايجكاف ١اييت تٓػسُٖا املٛاقع ٚاملُ َدْٓٚات ٚايصخف اإليهرت ١ْٝٚاملتٓاضًَّٜٔٛ ١ا
بعد ٚ .ّٜٛيطِٓا يف حاجٖٓ ،١ا ،يًترنري مبَصاٜا املٓػٛزات ايٛزق ١ٝاييت ال تٛفسٖا تًو ايسقُ ١ٝيًكسٓا.٤
ٚئتطََُِٔ املالحل ايجكاف ١ٝايٛزقَ ١ٝهاْتَٗا ايتٓافُطٚ ،١ٓٝاضتُساز ١ٜإغِعاعٗا ٚتأيٓكٗآٜ ،بػٞ
يًُُػِسفني عًٗٝا إٔ ُٜسأٖٓٛا عًْ ٢ػِس اؾَدٜد يف األدب ٚاإلبداع ال االنتفا ٤باقتباع َا تٓػسٙ
بعض املٓابس اإليهرتٚ ،١ْٝٚإعادْ ٠ػِسٚ ،ٙعًَ ٢ساعا ٠حدٕٓ ََعك َٔ ٍٛاألدبٚ ١ٝاإلبداع ١ٝيف املٛادٓ
املكبٛي ١يًٓػس عً ٢صفخاتٗاٚ ،عً ٢االْفتاح عً ٢ناف ١ايطاقات د ٕٚاعتبازٕ ألجِٝاهلا ٚجِٓطٗا
ٚاْتُاٗ٥اَ ،ا داَت َٛجٓٗ ّ١إىل ايكسٓا ٤نٌٔٓ ايكسٓا.٤
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حنن ال نريد للمالحق الثقافية املوت لكننا نتمنى أن متارس الكتابة اإللكرتونية ما يكفي
من الضغط

مساهمة علي الوكيلي
قاص مغربي
عٔب املالحق الثقافٔة الْزقٔة الكبري ٍْ السقابة املفسّضة على الكتاب ألضباب حصبٔة أّ ضٔاضٔة ،
كنا أٌ مصاج القائنني علَٔا ٓضّٔق على الكتاب أّ ٓقصَٔه أّ ٓفسض علَٔه منطا مً الكتابة
ّالتفكريّ .قد زأٓيا كٔف مازس ملخق احملسز الثقايف السقابة اإلٓدْٓلْجٔة شميا طْٓال على الطاحة
الثقافٔةّ .امتثل كثري مً الكتاب هلا صاغسًٓ ،علنا أىَه لٔطْا اشرتاكٔني ،بل لٔطْا
ٓطازٓني حتى .الكتابة اإللكرتّىٔة حسزت الكتاب مً ٍرِ العبْدٓة الثقافٔة ّاضتطاع الصْت اليقٕ
الْصْل إىل القازئ كنا ٍْ ،دٌّ زقابة ذاتٔة ّال خازج ذاتٔة .حنً ال ىسٓد للنالحق الثقافٔة املْت
لكييا ىتنيى أٌ متازس الكتابة اإللكرتّىٔة ما ٓكفٕ مً الضػط حتى تػري ٍٕ مْاقفَا أّ معآريٍا
أّ حتّٔد االعتبازات غري الفئة مً زؤٓتَا للكتاب .لقد قل قساء املالحق الثقافٔة مع تدٍْز القساءة
الكالضٔكٔة ّحل حملَا املقسّء الطسٓع اجملاىٕ عرب اإلىرتىٔت ،لكً قساء ٍرا العامل لٔطْا دائنا يف
مطتْى ما ٓيصس مً اإلبداع ،قلة ميَه تفتح ٍرا اإلبداع ّتتفاعل معُّ ،مً ٍيا فاملعّْل علُٔ
ٍْ االضتعاىة باملقسّء االفرتاضٕ مً أجل تْضٔع أفق املالحق الْزقٔة .مل ٓعد مبقدّز ٍرِ
املالحق أٌ ختلق كتابا بال كتابة كنا كاٌ ،ألٌ اإلىرتىٔت عامل مْاش ٓفضح بصكل ما ،كل ٍرِ
اليجْو املظلنة الظاملة.

أمتيى أٌ ٓتعاٌّ ٍراٌ العاملاٌ على خدمة الكتابة ّاإلبداع أكثس مً خدمة الرّات املسٓضةّ ،ما
أكثسٍه
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املالحق الثقافية فلم يعد يتصفحها إال من ينشر فيها ،أو يضطر إليها اضطرارا بغرض
استعماهلا يف حبث أكادميي إلزامي.

*بقلم/التجاني بولعوالي
باحث وإعالمي مغربي مقيم يف هولندا
ظلت املالحل ّالصفخات الجكافٔ٘ طْال عكْد ممتدٗ ( مير سبعٔئات الكسٌ املاضٕ) تظهل
مصدزا زٜٔشا للنعسف٘ األدبٔ٘ ّالفهسٓ٘ ،لد ٚف ٘ٝمَن٘ مً اجملتنع املػسبٕ ،مً مجكفني ّنتاب
ّإعالمٔني ّباحجني ّطلبّ٘ ،ما إىل ذلو .حكٔك٘ أٌ معظه املالحل امليتظن٘ ناىت تصدزٍا دساٜد
حزبٔ٘ معسّف٘ ،نالعله ّاالذباد االطرتانٕ ّبٔاٌ الْٔو ّاملٔجام الْطين ّغريٍا ،إال أٌ أغلب قساٛ
ّمتابعٕ تلو املالحل ّالصفخات الجكافٔ٘ مل ٓهْىْا ميتنني لألحزاب اليت ناىت تلو ازبساٜد
تتخدخ بلشاٌ حاهلاّ ،مع ذلو ،فكد ناىت ٍرِ الف ٘ٝمشهْى٘ مبا ذبتُْٓ تلو املالحل مً
إبداعات ّدزاسات ّحْازات ّأخباز ثكافٔ٘ ،فتيتظس بلَف٘ تام٘ مْعد صدّزٍا ،حت ٙتتنهً مً
االطالع عل ٙآخس ما نتب ّىظس ّاستذد.
غري أٌ ٍرِ الْضعٔ٘ سْف لً تشتنس عل ٙما ناىت علُٔ ،لٔص ألٌ قسا ٛازبساٜد ّاملالحل
اىكسضْا ،أّ أىَه استبدلْا ٍْآ٘ الكسا ٗٛبَْآات أخس ،ٚأّ أٌ الجْزٗ السقنٔ٘ ،ننا ٓعتكد الهجري مً
امليظسًٓ ّاملجكفني ،أثست بظهل عنٔل ّسليب يف مشأل٘ الكسا ،ٗٛبل العهص مً ذلو ،فاجملتنع
املعسيف املعاصس ٓطع بني ٓدٖ الكازئ ّالياطس ّاملبدع العدٓد مً اإلمهاىات املرٍل٘ ،اليت مً

طأىَا أٌ تفعل قسا ٗٛازبساٜد ّاملالحل الجكافٔ٘ .لهً ٓظَس أٌ الْاقع الجكايف املػسبٕ مل ٓشتجنس،
أّ باألحس ٚمل ٓفهس بعد يف استجناز ٍرِ املؤٍالت .لرلو ناٌ تسادع قسا ٗٛما ٍْ ّزقٕ ىتٔذ٘
ميطكٔ٘ يف جمتنع ٓكف مهتْف األٓدٖ أماو ما حيصل مً تطْزات ّمشتذدات ،فصازت الكساٗٛ
بْدُ عاو تكلٔدا أّ طكشا خيص طسحي٘ حمدّدٗ مً الباحجني ّالهتاب ،أما املالحل الجكافٔ٘ فله
ٓعد ٓتصفخَا إال مً ٓيظس فَٔا ،أّ ٓططس إلَٔا اضطسازا بػسض استعناهلا يف حبح أنادميٕ
إلزامٕ.
ٍرِ السؤٓ٘ ال ذبنل أٖ تظاؤو خبصْص مشتكبل املالحل ّالصفخات الجكافٔ٘ ،اليت ٓيبػٕ أٌ
تشتنس ننا ناىت علُٔ مير البدآ٘ ،إال أىُ ٓتخته عل ٙىاطسٖ ازبساٜد ّزؤسا ٛالتخسٓس يف املػسب
أٌ ٓشتجنسّا بظهل داد ّدٔد مؤٍالت اإلعالو السقنٕ اسبدٓحّ ،ذلو عرب مجل٘ مً اآللٔات
الشلش٘ ،اليت ٓتخدد بعطَا ناآلتٕ:
· متهني الكازئ مً تصفح ازبساٜد ّاملالحل بظهل سسٓع ّمسٌ ،ألٌ أغلب مْاقع الصخف املػسبٔ٘
املعسّف٘ تعاىٕ مً الهجري مً املظانل ،نبط ٛالْلْج ّعدو التخٔني املتْاصل ّاستنسازٓ٘ تأثري
ازباىب األٓدْٓلْدٕ.
· ذبفٔز نل ازبساٜد الْٔمٔ٘ ّاألسبْعٔ٘ عل ٙربصٔص مالحل ّصفخات فهسٓ٘ ثابت٘ ،مما ٓشاٍه
يف إزسا ٛدميكساطٔ٘ الكسا ،ٗٛفال تكتصس املْاد امليظْزٗ عل ٙف ٘ٝمعٔي٘ ،بكدز ما ُٓفشح اجملال
ملختلف الفٝات االدتناعٔ٘.
· الرتنٔز عل ٙمشأل٘ الكسا ٗٛمً قبل خمتلف امليابس الجكافٔ٘ ّاإلعالمٔ٘ عً طسٓل ربصٔص مكاالت
تظذع اإلقبال عل ٙالكساّّ ،ٗٛضع إعالىات ّلْحات ذبفز الكساّ ،ٗٛتيظٔه أىظط٘ حْل الكسا ٗٛيف
خمتلف األمانً اليت ٓستادٍا الظباب ،مً مدازض ّمشادد ّدّز طباب ّغري ذلو.
· تعنٔه اليشخ السقنٔ٘ مً ازبساٜد ّاملالحل الجكافٔ٘ عل ٙأنرب عدد ممهً مً عيآًّ الهتاب
ّاإلعالمٔني ّالباحجني ّاملؤسشات الجكافٔ٘ ّالكسا ٛالعادٓنيّ ،غري ذلو.


دعْٗ الهتاب ّالباحجني ّاملَتنني إىل اإلسَاو بإبداعاتَه ّحبْثَه ّحْازاتَه
ّأىظطتَه يف املالحل ّالصفخات الجكافٔ٘ ،ألٌ تيْع األقالو مً طأىُ أٌ ٓهشس
الستاب٘ اليت تشببَا بعض األمسا ٛاليت ذبتهس أغلب امليابس الجكافٔ٘ ّاإلعالمٔ٘ مً
دَ٘ أّىلّٓ ،شتكطب قسا ٛإضافٔني ،فٔطخ برلو دما ٛددٓدٗ يف طسآني ٍرِ
ازبساٜد ّاملالحل الجكافٔ٘ مً دَ٘ أخس.ٚ





التعامل اإلجيابٕ مع الهتاب ّاملبدعني مً قبل ازبساٜد ّاملالحل الجكافٔ٘ ،اليت
عادٗ ما ربتاز الكطٔع٘ مع جمتنع الكسا ٗٛبإغالقَا الباب أماو الهجري مً اإلسَامات
اليت تسد علَٔا ،فال ٍٕ تيظسٍاّ ،ال ٍٕ تعترز لصاحبَا عً اليظسّ ،إمنا دبعلُ
معلكا ال ٓعله مصري مكالُ!
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